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Értékes apróságokat szerezhetünk be

Karácsonyi vásár az iskolákban

Olvasóink
figyelmébe!

Hirdetési irodánk ünnepi programja:
– december 22., szombat,
december 23., vasárnap,
december 24., hétfő,
december 25., kedd:
ZÁRVA
– december 26., szerda:
8–14 óra között.
Következő lapszámunk
csütörtökön jelenik meg
a Harmónia melléklettel.
Érdeklődni a 0742-828647-es telefonszámon.

Áldott
karácsonyt!

Visszatérő
örömhírhozóink

Háromfelvonásos betlehemes játékkal
ajándékozták meg szerda délben
szerkesztőségünket a marosvásárhelyi Dacia Általános Iskola diákjai.

____________2.
Az élet vörös
fonala és más,
egymásba fonódó
történetek
Sok gyermek dolgozott azért, hogy értékes tárgyakat vásárolhassunk

Csütörtökön délelőtt zsúfolásig telt a
csíkfalvi iskola tornacsarnoka, ahol a
község öt településének diákjai sereglettek össze a hagyományos karácsonyi
vásárra és ünnepköszöntőre.

Gligor Róbert László

A gyerekeket és szülőket Balogh Tünde igazgatónő köszöntötte, majd az óvodások, kisiskolások adtak elő köszöntő műsort, amit a
„testvériskolának” számító jobbágytelki Petres
Kálmán iskola diákjainak fellépése követett; az
előadások sorát a házigazda intézmény felső tagozatosai zárták.

Fotó: Gligor Róbert László

A csarnokban elhelyezett asztalokat a diákok
zsúfolásig rakták tele a maguk készítette kézművestermékekkel: asztaldíszekkel, gyertyatartókkal, karácsonyfa díszítésére alkalmas
szívecskékkel, hópelyhekkel, gömbökkel, de az
üdvözlőlapok, angyalkák, apró fenyőfák,
(Folytatás a 4. oldalon)

Kaáli Nagy Botond

A 24. Marosvásárhelyi Nemzetközi
Könyvvásár egyik legrangosabb külföldi meghívottja Tolnai Ottó, a Palicson élő Kossuth-díjas író, költő,
drámaíró, a vajdasági magyar irodalmi
élet kiemelkedő alakja volt. Felolvasóés beszélgetőműsorokban, könyvbemutatón is közönség elé állt.

____________5.

1989

Pontosan olyan reggel volt az is, mint az összes többi azokban
az időkben: ma már szinte ismeretlen mennyiségű hóhullás, csontropogtató fagy, hűvös lakások és reménytelenségbe fásult tekintetek
egy, a felszín mögött összeroppanó, ám ezt kétségbeesetten titkolni
próbáló, kőkemény diktatúrában. Épp olyan reggelre ébredtünk,
mint bármikor az azelőtti fél évszázad során, amelyben a hatalom
hol meghúzta, hol kissé megeresztette a gyeplőt, de rabok voltunk
mi, mindannyian. Ugyanolyan reggel volt, de annak a napnak,
annak a december tizenhatodikának az estéje már teljesen mássá
változott. Azon a napon váltunk rendszerváltó generációkká. És ez
nem semmi. Még a világtörténelem véres évezredeinek felgyorsított
és kaleidoszkópszerűen pörgő eseményzuhatagában is ritka, hogy
egy stabilnak és évezredekig bebetonozottnak tűnő, fizikai és szellemi mivoltában is totálisan kétpólusú világrend pár nap alatt szanaszét szakadjon. Ráadásul egy olyan korban, amelyben a nem
írott média révén az eseményekről perceken belül tudomást szerez
a világ, dokumentálja azokat, és megpróbálja megőrizni, hogy egy
későbbi, az adott jelent és múltat objektívebben szemlélő nemzedék
pontosan kideríthesse: mi a fészkes fene történt azokban az időkben, amelyekben mi, rendszerváltó generációk messianisztikus
meggyőződéssel, szent áhítattal és önfeláldozó bátorsággal vetettük magunkat a tankok elé, olyannyira elegünk volt már mindenből! Fiatalként, szinte még gyerekként megélni a rémült, véres
emberek menekülését, a Kalasnyikovok ugatását, a Romarta
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
8 óra 3 perckor,
lenyugszik
16 óra 37 perckor.
Az év 356. napja,
hátravan 9 nap.

Ma ZÉNÓ,
holnap VIKTÓRIA napja.
VIKTÓRIA: latin mitológiai
eredetű, Victoria a latin mitológiában a győzelem istennője. A
név jelentése győzelem.

VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

BNR – 2018. december 21.

Felhőátvonulások
Hőmérséklet:
max. 40C
min. 20C

Megyei hírek

1 EUR
1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,6458
4,0688
1,4434

164,4616

A közúti rendőrség
ünnepi munkarendje

Marosvásárhelyen, a Mihail Kogălniceanu utca 14. szám
alatti közúti rendőrség vezetői engedélyeket és a gépjárművek nyilvántartási lapját kibocsátó ügyfélablakainál december 24-én és 31-én a megszokott munkaprogram
szerint, 8–16 óra között fogadják az ügyfeleket.

Pásztorok, angyalok körútja

Visszatérő örömhírhozóink

Háromfelvonásos betlehemes játékkal ajándékozták meg szerda délben szerkesztőségünket a
marosvásárhelyi Dacia Általános Iskola diákjai.
A lelkes tanítónők – Vajda Gyöngyi, Pál Annamária és Szakács Judit – kíséretében érkező gyermekek visszatérő vendégeink, évek óta nem telik
el úgy az advent, hogy ne hoznák el hozzánk a
szenteste üzenetét.

Nagy Székely Ildikó
– Dicsértessék a Jézus Krisztus! – köszöntött be az első
látogató, aztán nemsokára subás, kucsmás társai és a fehér
ruhás angyalok is színre léptek. Vajda Gyöngyi másodikos
„pásztorlegénykéi” szójátékokkal, tréfákkal nevettették
meg hallgatóságukat, miközben irodánkban nyugovóra tértek. A derűs hangulatot az égi hírnököket megjelenítő kislányok tették aztán pillanatok alatt ünnepivé. Kellékeiben
is ötletes és szép volt Pál Annamária harmadikos diákjainak betlehemezése – a kis Jézus elé járuló pásztorok éneke
külön említést érdemel –, akárcsak Szakács Judit negyedikeseinek jelenete. Ez utóbbi azért is volt különösen meg-

ható, mivel a kis csapat utoljára járt nálunk ebben a felállásban, jövőben ugyanis ötödikesek lesznek a gyermekek.
A pásztorjáték után Vajda Gyöngyi tanítónőtől megtudtuk, hogy szerkesztőségünk a sokadik állomás, egész héten
járták a várost, gyermek- és öregotthonokba, templomokba, rádió- és tévéstúdióba, egy vendéglőbe – a hoszszabbított programos diákok ebédelőhelyére – és a szülők
munkahelyére is elvitték a karácsonyi örömhírt.
– Minden évben elhatározzuk, hogy kevesebb helyre
megyünk, de aztán jönnek a meghívások, így nemhogy
fogyna, hanem évről évre nő a helyszínek száma – nevette
el magát a pedagógus.
A misztériumjátékos körút egy évtizede vált a diákok
ünnepvárásának részévé. A tanintézet csatlakozott a Kárpát-medencei Székelykapuk – Zöldkapuk programhoz,
amelynek célja megismertetni a gyermekekkel a népművészeti hagyományokat, közösségi kultúrát. A betlehemezésről beszámoló, hangfelvétel és képanyag is készül,
amelyet elküldenek a pályáztatónak. A kis „pásztorok”,
„angyalok” jutalma rendszerint egy horvátországi nyaralás.

Az év utolsó tesztvizsgája

A hajtási jogosítványok visszaszerzése érdekében szervezett ez évi utolsó tesztvizsgát a szokásos szerdai nap helyett csütörtökön, december 27-én 10 órától tartják
Marosvásárhelyen, a Călăraşilor (volt Kossuth) utca 105.
szám alatti Mondo Trans gépjárművezető-képző iskolában.

Karácsonyi
és újévi szünet a piacokon

A Marosvásárhelyi Piacigazgatóság tájékoztatja a lakosságot, hogy az ünnepek alatt a város közpiacai december 25–
26-án és az új év első és másodnapján zárva lesznek.

Áruházak ünnepi nyitvatartása

Az Auchan december 23-áig reggel 8 órától 23 óráig, december 24-én, ünnep szombatján 7-18 óra között tart
nyitva. Karácsony első napján zárva lesznek a nagyáruházak. December 26-án 10-22 óra között várják a vásárlókat.
A Kaufland áruház is hosszított program szerint tart nyitva
23-áig, hétfőn azonban délután bezárnak. Ünnep másodnapján rövid program szerint várják a vásárlókat, azaz reggel 9 órakor nyitnak és a kora délutáni órákban zárnak.
Hasonló program szerint tart nyitva a többi nagyáruház is,
a Lidl, a Metro, a Selgros és Carrefour.

Rövidített programok
– korcsolyapálya, mozi

A marosvásárhelyi műjégpályán december 24-én és 31-én
9 és 15 óra között lehet korcsolyázni, az utolsó turnus
13.30-kor indul. December 25-én és január elsején zárva
lesz a pálya, december 26-án és január 2-án 9 órától 21.30ig, december 27–30. között és január 3-ától a megszokott
program szerint lehet korcsolyázni. A Művész mozi december 24-én és 31-én 12–18.40 között látogatható, az utolsó
vetítés 16.30-kor kezdődik. December 25-én és január elsején zárva lesz a mozi. December 26-án és január 2-án
16 és 23.30 óra között zajlanak vetítések. December 27–
30. között és január 3-ától a megszokott program szerint
fogadja látogatóit a Művész mozi.

Ünnepek alatt zárva a városi uszoda

A marosvásárhelyi Mircea Birău uszoda december 23-án
és 30-án 14 óráig látogatható, december 24–26., valamint
december 31. – január 2. között zárva tart. December 27én, 28-án és 29-én a megszokott program szerint fogadja
látogatóit az uszoda – tájékoztatott közleményben a létesítmény vezetősége.

Pótszilveszteri bál

Az Erdélyi Magyar Baloldal január 11-én tartja a pótszilveszteri bálját. Érdeklődni a Dózsa Gy. utca 9. szám alatt,
az I. emeleti székhelyen vagy a 0744-929-299-es telefonszámon 9–11 óra között.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Ünnepi műsorok az Erdély TV-ben

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Karácsonyi különkiadással jelentkezik az Üzenet szeretettel december 23-án, vasárnap 13.30 órától. A műsor
meghívottai: Törzsök Zsuzsánna, a Maros Művészegyüttes táncosa és tánckarvezetője, Szép Noémi Kriszta népdalénekes, valamint Baczoni Szilveszter, Ferencz Dávid
és Petres Attila népzenészek. Ugyancsak vasárnap, 20 órától a Marosvásárhelyi Rádió Kotta című műsorának felvétele, a Rocksuli karácsonyi gyermekkoncertje látható.
December 24-én, hétfőn 14 órától a Kossuth-díjas Kaláka együttes Szabad-e bejönni ide betlehemmel? című
karácsonyi műsorának 2015-ös felvételével jelentkezik az
Erdély TV, majd 20 órától a Zebra műsornak különleges
meghívottja lesz: Koltai Róbert. A színművész, filmren-

RENDEZVÉNYEK

Szilveszteri Hahota-kabaré

A Hahota Színtársulat december 28-án, pénteken este 7
órától Marosvásárhelyen mutatja be a Hülyeség nem
akadály című zenés szilveszteri kabaré-előadását a
Maros Művészegyüttes előadótermében. További előadások: december 29-én, szombaton este 7 órától, 30-án,
vasárnap délután 4 és este 7 órától, 31-én szilveszteri
előadás délután 4 és este 7 órától, január 2-án, szerdán
és 3-án, csütörtökön este 7 órától, 4-én, pénteken és 5én, szombaton délután 5 és este 8 órától, 6-án, vasárnap

dező, érdemes művész életében az ünneplés idén többszörösen jelen volt: 75 évet töltött, és 50 éve dolgozik a pályán. Hétfőn 21 órától a Kolozsvári Református
Kollégium karácsonyi koncertjének 2016-os felvétele látható.
Karácsony. Ünnep. Szeretet. Ajándék címmel jelentkezik december 25-én, kedden 20 órától Badics Petra karácsonyi műsora, amelyben az Erdély TV szerkesztőivel,
műsorvezetőivel beszélget az ajándékozásról és az ünnep
igazi lényegéről: a meglepetésekről. Szintén kedden a
20.30 órakor kezdődő Artériák portréműsor vendége
Dégi László Csaba pszichológus, pszichoonkológus, akivel a betegségfeldolgozás témáját járják körül.

este 7 órától. Jegyek kaphatók elővételben a Maros Művészegyüttes és a Kultúrpalota jegypénztáraiban.

A Gruppen-Hecc kabaré-előadásai

A Gruppen-Hecc társulat Nem vagyok egészen 100-as
című kabaré-előadását december 30-án, vasárnap 19
órakor a szovátai Domokos Kázmér művelődési házban,
31-én, hétfőn 18 órakor és január 2-án, szerdán 19 órakor a marosvásárhelyi Kultúrpalotában, január 3-án, csütörtökön 19 órakor a mezőbándi kultúrotthonban, 4-én,
pénteken 19 órakor az erdőszentgyörgyi művelődési házban mutatja be.

Sorsolás szerdán, 26-án 13 órakor a szerkesztőségben!

A Népújság szerdán, 26-án 13 órától tartja a szerkesztőségben (Dózsa György u. 9. sz.) a
Hűséges előfizető – DECEMBER nyeremény (4x100 lej a marosvásárhelyieknek és 2x100 lej a
vidékieknek) és a Hűségtombola díj (100 lej) sorsolását. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Megkoszorúzták a forradalom emlékművét

Tegnap Marosvásárhelyen is megemlékeztek az 1989. de
cemberi forradalom marosvásárhelyi és megyénkbeli áldozatairól. A 29 évvel ezelőtti események évfordulóján a prefektúra, a marosvásárhelyi katonai helyőrség, a megyei és a városi
önkormányzatok, illetve a forradalmárok egyesületeinek közös

szervezésében katonai tiszteletadás mellett helyezték el a megemlékezés koszorúit a 21 megyénkbeli áldozat – közülük
hatan a marosvásárhelyi eseményekben vesztették életüket –
és 73 sebesült, illetve a rendszerváltásig fogva tartott áldozatok
emlékművénél.

Ország – világ
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Megkoszorúzta az elnök
a forradalom Egyetem téri
emlékművét

Klaus Iohannis államfő megkoszorúzta pénteken az
1989-es forradalom hőseinek tiszteletére az Egyetem téren állított emlékkeresztet. Iohannis Ion Oprişor és Andrei Muraru elnöki tanácsosok kíséretében
helyezte el az emlékezés virágait az emlékműnél.
(Agerpres)

Nem ért célt a bizalmatlansági
indítvány

Vádemelés Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu, Iosif Rus,
Emil Dumitrescu ellen a forradalom ügyében

Fotó: Nagy Tibor

A legfőbb ügyészség katonai ügyészségének ügyészei pénteken bejelentették, vádat emeltek Ion Iliescu, Gelu Voican
Voiculescu, Iosif Rus és Emil Dumitrescu ellen az 1989-es
forradalom ügyében.
Ion Iliescut, a Nemzeti Megmentési Front Tanács (CFSN)
tagját és elnökét, Gelu Voican Voiculescut, a CFSN tagját, Románia kormányának volt miniszterelnök-helyettesét, Iosif
Rust, a légierő volt parancsnokát és Emil (Cico) Dumitrescut,
a CFSN volt tagját emberiesség ellen elkövetett bűncselekményekkel vádolják.
Korábban emberiesség elleni bűncselekmények miatt terjesztette ki a nyomozást a katonai ügyészség Ion Iliescu volt
államfőre, aki a gyanú szerint ezeket 1989. december 27–31.
között követhette el. A katonai ügyészség közleménye szerint
az említett időszakban a Nemzeti Megmentési Front Tanácsa
(CFSN) gyakorolta de facto a központi hatalmat, „valóságos
kormányként működött”, annak tagjai miniszteri rangnak
megfelelően jártak el egészen az 1989. december 27-én megjelent 2-es számú törvény elfogadásáig, amelynek értelmében
a tanács elnöke államfői rangot kapott, a tanács jogkörét pedig
elválasztották a kormány feladataitól.
Iliescu, aki a politikai-katonai jellegű parancsnokság kezdeményezője és koordinátora is volt, később pedig a CFSN
elnöke lett, a katonai ügyészség szerint „katonai jellegű intézkedéseket fogadott el és tett hivatalossá, amelyek közül nem
egy nyilvánvalóan diverzionista jellegű volt. Teljhatalmát felhasználva Ion Iliescu közbeléphetett volna, és megállíthatta
volna a diverziót, de nem tette meg. A katonák és a felfegyverzett civilek körében már szélsőséges méreteket öltött terrorpszichózisnak – számos diverziós célú katonai paranccsal
együtt, például katonai csapatok kivonulása, legtöbbször éjszaka – közvetlen eredménye volt, hogy számos esetben tört
ki baráti tűz, illetve sokszor nyitottak tüzet olyan emberekre,
akik nem végeztek semmilyen, a forradalmi mozgalommal ellentétes tevékenységet” – vonják le a következtetést a katonai

ügyészek. A forradalom ügyiratában Iliescu mellett a légierő
akkori parancsnoka, Rus Iosif, illetve Emil Dumitrescu admirális ellen is vádat emeltek. A gyanú szerint Rus 1989. december 22-én „önkényesen és jogtalanul” eszközölte ki, hogy
egy parancs alapján az Otopeni repülőtér védelmére a Szekuritáté egy alegységét is kiküldjék. Mivel azonban a parancsot
olyan személy adta, aki nem volt jogosult a reptér őrzésének
és védelmének kapcsán eljárni – az ugyanis saját védelmi tervvel rendelkezett –, súlyos zavart okozott az objektum őrzésével megbízott erők között, ez pedig „a védelmi minisztérium
katonái és a Szekuritáté csapatai között kirobbant baráti tűz
előfeltételeinek alapvető fontosságú megteremtője volt”. A
december 23-án reggel kirobbant „szabálytalan és szükségtelen” tűzharcban 48 ember halt meg, és 15-en megsérültek.
Szintén Rus volt az, aki ugyanezen a napon elrendelte, hogy
a boteni-i 61-es regiment helikoptereit átfessék, a rajtuk található trikolórt mással helyettesítsék. Az átfestett helikoptereket
aztán Bukarest fölé küldte (például a televízió székházához,
illetve a Ghencea temetőhöz stb.), állítólag a terrorveszély elhárítására, de valójában azzal a céllal, hogy a talajon szolgálatot teljesítő, az említett helyszíneket őrző katonák körében
zavar keletkezzék, ami egyrészt újabb baráti tűzhöz vezetett,
másrészt tovább erősítette az állítólagos terrorveszély miatti
pszichózist. Az ügyészség közleményében leszögezi: utólag
kiderült, hogy a terrorfenyegetettségről szóló információk
egytől egyig hamisak voltak.
Ugyanakkor alapos a gyanú, hogy Emil (Cico) Dumitrescu
a katonai ügyészség szerint december 22-én, a Román Televízió adásában diverziós céllal hamis értesüléseket közölt,
amivel „emberi életek elvesztéséhez és számos ember szabadságának korlátozásához, testi sérüléséhez” járult hozzá. Dumitrescu egyébként tagja volt a TVR katonai
parancsnokságának is, és pozícióját arra használta fel, hogy
tovább erősítse a terrorveszély miatti pszichózist. (Mediafax)

A bukaresti tőzsde történetének legsötétebb napját
idézték elő a kormány által tervezett adóintézkedések, amelyek a bankszektort, az energia és a telekommunikációs vállalatokat sújtanák leginkább – írta
csütörtöki számában a Ziarul Financiar című napilap.

lózat kiépítését. A kormány által tervezett adóemelések az
energiaszektort is erőteljesen sújtják, hiszen a kormány korlátozná a belföldi kitermelésű földgáz árát, ami a lap által megszólaltatott piaci szereplők szerint kérdésessé teszi a
fekete-tengeri földgáz kitermelését. Ilyen körülmények között
ugyanis nem lenne elég vonzó befektetés a tenger alatti földgáz
felszínre hozatala.
A kormány emellett a bankokra is úgynevezett kapzsisági
illetéket vetne ki, amit azoknak a pénzintézeteknek kell majd
fizetniük, amelyek másfél százalékot meghaladó bankközi hitelkamatlábat (ROBOR) alkalmaznak. Az illeték a bank aktíváinak 0,2 százalékától indul és a ROBOR jelenlegi, 3
százalékot meghaladó szintjénél már eléri a 0,9 százalékot.
A kötelező magánnyugdíjalapoknál tervezett változtatások
a megfigyelők szerint hosszú távon a magánnyugdíjrendszer
megszüntetéséhez vezethetnek, ezért a pénzügyi piacon dolgozók érdekeit védő különböző szakmai egyesületek is egyhangúlag tiltakoztak a kormány elképzelései ellen, és
felszólították a kabinetet, tegyen le a rendelet elfogadásáról.
A Ziarul Financiar szerint a kormány az adóemelésekkel
akarja előteremteni a választási kampányban megígért jelentős
bér- és nyugdíjemelések fedezéséhez szükséges pénzt. (MTI)

Ziarul Financiar: a bukaresti tőzsde legsötétebb napja

A gazdasági-pénzügyi újság emlékeztetett, hogy a Bukaresti
Értéktőzsdén (BVB) pánikot keltett Eugen Teodorovici pénzügyminiszter által ismertetett sürgősségi kormányrendelet,
amely az adótörvények módosítására irányul és jelentős adóemeléseket vezet be az említett három szektorban január 1-től.
A BET tőzsdeindex, amely a legfontosabb tizenhárom vállalat részvényeinek alakulását tükrözi, 11 százalékot zuhant
szerdán. A lap szerint ekkora visszaesést nem tapasztaltak még
a BVB történetében, amit kizárólag belföldi tényezők okoztak.
Felhívták a figyelmet arra, hogy a kormány által bejelentett
adóintézkedések példátlan összefogást eredményeztek a vállalatok között, például 70 telekommunikációs cég közös közleményben tiltakozott a tervezet ellen, amely a
telekommunikációs piacot felügyelő hatóságnak fizetendő,
úgynevezett monitorizálási illetéket a vállalatok árbevételének
0,4 százalékáról 3 százalékra emelné. A szolgáltatók szerint ez
megakadályozza a különböző fejlesztéseket, például az 5G há-

Nem bukott meg a kormány, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) nem érte el a célját, de tovább folytatja ezért a küzdelmet – nyilatkozta
csütörtökön Dan Barna pártelnök. „Ez a lépés nem
úgy jött ki, ahogyan szerettük volna. Az USR és az
ellenzék nagy erőfeszítéseket tett a sikerért, de ezek
nem bizonyultak elégségesnek, és ezt el kell ismernünk. Legközelebb eredményesebbek leszünk” –
mondta Barna. Eugen Tomac, a Népi Mozgalom Párt
(PMP) elnöke úgy fogalmazott, hogy 2019-ben a
Szociáldemokrata Párt (PSD) „elmenekül” a kormányból, mert mostanig „félelemkeltéssel és zsarolással” maradt hatalmon. Hozzátette: az ellenzék
felelőssége, hogy hiteles alternatívát mutasson fel.
(Agerpres)

Három év börtönbüntetésre
ítélték Olosz Gergely
volt szenátort

A legfelsőbb bíróság három év letöltendő börtönbüntetésre ítélte Olosz Gergelyt. Az RMDSZ volt szenátorát befolyással való folyamatos üzérkedésben
találta bűnösnek a bíróság. Ugyanebben az ügyben
Ion Bîrcinăt egy év és négy hónap letöltendő börtönbüntetésre, Costin Iliescut egy év és négy hónap felfüggesztett, Cătălin Stant két év felfüggesztett,
Ovidiu Ionel Badeát egy év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. A bíróság elrendelte 384.000 euró és
400.000 lej elkobzását Olosz Gergelytől, és minden
vagyonának zár alá helyezését. (Agerpres)

Leváltották
a bukaresti prefektust

A kormány leváltotta csütörtöki ülésén Speranţa Cliseru bukaresti prefektust – jelentette be Nelu Barbu.
A kormányszóvivő szerint a kormányrendeletet a
belügyminisztérium kezdeményezte. (Agerpres)

1989

(Folytatás az 1. oldalról)
márványoszlopaiba csapódó éles lőszer csattanását, az
üvöltözést, a pánik hangjait, majd a kirobbanó düh ordítását egy olyan helyen, ahol születtél és amely a béke
gyerekkori szent szigetét jelentette, akár poszttraumás
stresszet is okozhatott volna, ha épp nem egy diktatúrában növünk fel. Az események összesűrítve bukkannak
elő a tudatalattiból, hangok, képek és élmények, a tévé
előtt könnyezve örvendező család képe, az AK47-es
súlya, a féltő tekintetek, a kétségbeesett asszonyok és a
forradalomba induló, a tenni akarás harci lázában égő
férfiak. Majd a győzelem megmagyarázhatatlan érzése,
az, hogy ha tevékenyen nem is, de valami nagy, valami
magasztos részei lehettünk, valami olyasmi történt most
velünk, amely nagyon kevés generációval esik meg a
történelemben. A nagyobbakról ránk ragadó eufória, a
szabadság eljövetelének mámorító érzése, a kinyíló
világ bódító zamata.
Pontosan olyan reggel volt az is, mint az összes többi
azokban az időkben: amikor a hatalom vezető rétegének
értelmesebbik fele ráeszmélt, hogy itt minden megy a
levesbe, és még időben átjátszotta magát a felkelők oldalára. Amikor a mi szent forradalmunk hátterében
éppen egy hihetetlen ravaszsággal, aljassággal végigvitt puccs fejezetei zajlottak, tisztogatások, pozícióba állások és olyan sakkjátszmák, amelyek végén a gyalogok
vérével sikálták fényesre szebbik felüket az egykori
vörös királyok. Olyan reggel, amely után a győzelem
mámorát nem a földre szállt mennyország korszaka követte, hanem a vadkapitalista kilencvenes évek, a vásárhelyi pogrom, a szegénység, a valutázás, a
konszignációk, az újgazdagok és verőlegényeik, a balkáni maffiázás világa, az évtized, amely alatt szépen lecsúsztunk a szinte semmibe. Közel harminc évvel ezelőtt
az, ami biztosnak és megváltozhatatlannak tűnt, elveszett. Ma pedig, ami bizonytalannak és változónak
tűnik, megmarad.
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Karácsonyi vásár az iskolákban

(Folytatás az 1. oldalról)
ajándékszatyrok, díszített befőttesüvegek, téli faldíszek, szalvétatartók, hóemberek, télapók sem
hiányoztak, sőt a Szent Család
megjelenítése is helyet kapott a kínálatban. A friss suliújságot is meg
lehetett vásárolni, miközben a szervezők teával és kaláccsal kínálgatták a résztvevőket.
Szépnek, színvonalasnak találta
a vásárt az egyik megkérdezett
szülő. A gyerekek csodálatos dolgokat készítettek szüleikkel együtt
a vásárra, és nagyon élvezték ezt a
munkát – fejtette ki a helyi Tóth
Katalin, aki vásárolgatott is, de
főleg a kislánya „jeleskedett” a különböző tárgyak beszerzésében.
Nem kerestek kimondottan valamit,
hanem a kínálatból választottak.
A rendezvény idei meghívott
csapata a nyárádgálfalvi Szentiváni
Mihály Általános Iskolából érkezett, amelynek igazgatója dicséretesnek találja, hogy ilyen családias,
hangulatos rendezvénnyel ünnepli
meg az iskola a karácsony közeled-

tét. Gáspár Ildikó úgy véli, a gyerekek sokat dolgoztak, látszik
benne a munkájuk, és nemcsak az
elkészítésükben, hanem az értékesítésben is aktívan kivették részüket. Jó dolog, hogy más iskolákat
is meghívnak ide, egyrészt, hogy
ne csak a helyiek lássák ezeket,
másrészt kapcsolatok alakulhatnak
ki az intézmények között. A gálfalviak is készültek hasonló vásárral,
erre pénteken került sor, amikor az
önkormányzat kiosztotta a karácsonyi csomagokat a gyerekeknek.
Már-már profik
Az erdőszentgyörgyi Szent
György Szakközépiskolában is
évente szerveznek karácsonyi vásárt a vakációt megelőző utolsó iskolai napon. Az idei a hetedik
alkalom, ezért már hagyományosnak is nevezhető, és erre idén is
kéttucatnyi osztály jelentkezett be.
Mivel már beépült a tudatba, a diákok novemberben elkezdik a felkészülést,
szorgalmasan
dolgoznak. A termékek színvonala
évről évre magasabb, mindenkinek

Fotó: Gligor Róbert László

nagyon kell igyekeznie, hogy eladható árut készítsen, így egy-egy
darab már lassan felér egy „profi”
vásáros portékájával, tehát igen jó
hatása van a vásári készülődésnek
– értékelte a tapasztalatokat Joó
Borbála tanárnő. Az iskola keretében működő környezetvédelmi
egyesület szervezi meg évente a
vásárt, és vannak szabályok is:
egyszer használatos műanyag nem
jelenhet meg a „terítéken”; csak
kézműves termékekkel, ajándékés dísztárgyakkal, süteménnyel,
gyümölccsel lehet jelentkezni, és
az árak felső határát is 10 lejben
szabták meg, hogy eladható, illetve
megvásárolható legyen a termék
mindenki számára.
Osztják az ajándékokat
A nyárádmenti önkormányzatoknál már bevett szokás, hogy a
gyerekeknek és helyenként az időseknek ajándékcsomagokat osztanak karácsony előtt. Jedd
községben a Rotary klub jóvoltából mintegy 400 gyereknek jut „cipősdoboz”, Csíkfalva községben
100 (80 évet betöltött) idős személy kap egyenként 15 lejes csomagot az önkormányzattól, Bere
községben 240-en (iskolások és 80
évet betöltöttek) vehetnek át ajándékot, Magyaróson 200 gyerek és
170 idős (75 évet betöltött) 7 ezer
lej értékben kap ajándékot, Gálfalva községben 246 gyermeknek
jut közel 40 lejes édességcsomag,
de a Rotary is juttat az óvodásoknak és a kisiskolásoknak. Madaras
községben is adományoz a Rotary,
ugyanitt az önkormányzat is közel
200 gyermeknek nyújt át 30 lej értékű ajándékcsomagot. Koronkában 300 gyerek kap egyenként 30
lejes édességcsomagot, míg Székelyhodos községben egy holland
szervezet jóvoltából jut ajándék a
100 legidősebb személynek.

Közös koncerten lép fel
az Altar és az Aurora!

December 23-án, vasárnap újabb
érdekesnek és igen dinamikusnak
ígérkező rockkoncertnek ad otthont
a marosvásárhelyi Jazz&Blues
Club. Ezúttal a hazai és magyarországi rockszcéna két legendás
együttese koncertezik a Sörház
utcai klubban: az Altar és az Aurora.
Az 1991-ben Kolozsváron alapított Altar zenekar mindmáig Románia
egyik
legizgalmasabb
rockzenekara. Első élő koncertjei
óta nagy siker övezi az együttest,
amely fontos fejezetet írt a hazai
rockzene történetében, két EP-t és
öt albumot adott ki, több alkalommal is sikeresen végigkoncertezte
az egész országot, a közvélemény
és a szaksajtó pedig közel harminc
éve az egyik legjobb román rockzenekarként tartja számon. Számos
hazai és külföldi fesztiválszereplés
van a hátuk mögött, sok szakmai
díjat kaptak, és olyan előadókkal,
illetve formációkkal léptek fel világszerte, mint Ian Gillan, a Uriah
Heep, az Anathema, a Kreator, az
Iron Maiden, a Sepultura, a The
Exploited, a Moby Dick, a Tankcsapda, avagy a HIM. 27 évnyi jelenlét után az Altar továbbra is az
ország egyik legértékesebb, legnépszerűbb és leglátványosabb zenekara, amelynek minden egyes
koncertje egyedülálló élmény –
írják a koncert szervezői. A zenekar
tagjai: Andy Ghost (ének, doromb),
Teo Peter (basszusgitár, ének), Damian (gitár, ének) és Allen (dobok).
A magyarországi, punk-rockot
játszó Aurora – állítása szerint –

nem sztárzenekar. Szeretnek együtt
alkotni, színpadon zenélni. Nincs
több százezres rajongótáboruk, de
van körülöttük sok igaz barát.
„Soha nem akartunk sztárok lenni,
nekünk más a küldetésünk. Nagyon
sok emberhez eljutunk úgy, hogy
közben nem kell megalkudunk. Ez
siker, és mi szerencsésnek érezzük
magunkat. Egész évre tele van a
naptárunk, szinte minden hétvégén
játszunk, örömmel ülünk be a
buszba… Most adtunk ki egy dupla
lemezt, a videóinkat több millióan
látták az elmúlt időszakban csak a
mi csatornánkon. Az, hogy szeretnek minket, és még mindig töretlen
a fejlődésünk, és mindezt őszintén
és jó kedvvel csináljuk, többet ér
bármilyen jelzőnél vagy a csillogásnál…” – vallják a zenekar tagjai: KisBÉ, Vígó és KisRóra.
Ugyan nem tartják sztárzenekarnak
magukat, de az 1983-ban alakult
győri együttes a kilencvenes évek
elején a legnépszerűbb közép-európai punk-rock zenekarnak számított, az elmúlt 35 év alatt számos
lemeze jelent meg, és a magyar
punk-rock szubkultúra alapkövének
számít.
Az együttes albumai a következők: Viszlát, Iván! (1989), Előre
kurvák, gengszterek! (1992), felTámadás (1993), Keserű cukor
(1995), Nincs karácsony (1996), Illegális bál (1997), Balkán express
(1999), A rezervátum mélyén
(2002), Meddig tart? (2004), Tűréshatáron túl (2008), Még nem ez a
tréfa vége (2013), Se Fájdalom, Se
Félelem (2016). (Knb.)

Januárban kezdik építeni a bözödújfalusi templomot

Csütörtökön délután a bözödújfalusi
tó partján tartottak sajtótájékoztatót
Erdőszentgyörgy polgármesteri hivatala, a kivitelező Katan Consulting Kft.
és a Bözödújfaluért Egyesület képviselői. A találkozó célja, hogy ismertessék az Összetartozás temploma
építésének jelenlegi állapotát, illetve
az adománygyűjtés helyzetét. Az év
végén az ünnepek miatt rövid időre
leáll az építkezés.

Gligor Róbert László
Személy Zsolt Dénes, a Bözödújfaluért
Egyesület elnöke örömét fejezte ki, hogy sikerült elkezdeni az évek óta várt építést,
amelyről a kivitelező Seres Tamás Péter számolt be. Az elmúlt közel egy hónapban már
elvégezték a tereprendezési munkálatokat és
kiszállították a helyszínre a szükséges munkagépeket. Nem könnyű télen dolgozni, de
elengedhetetlen, hogy január végéig megépítsék az épület alapját, hiszen a tavaszi hóolvadás következtében megemelkedik a tó
vízszintje, és elárasztja a munkaterületet. Így
egy hónap alatt elkészítik az alapot, azaz 30,
egyenként 88 cm átmérőjű henger alakú cölöpöt helyeznek le, amelyek 12 méterre mélyednek a talajba.
Szombatfalvi József, Bözödújfalu szülötte
úgy érzi, hogy az új templom olyan hely lesz,
ahol igazán emlékezni lehet majd. „Nagyon
sok boldog időt töltöttünk el az egykori templomban, és annak a helyén újra templomban
lenni – minden fájdalom és keserűség mellett
– valamelyest öröm is lesz. Nemcsak nekem,
hanem mindazoknak, akik bözödújfalusiként
itt születtek, hazatérhetnek ide.”
Csibi Attila Zoltán, Erdőszentgyörgy polgármestere elégedetten nyilatkozott az eddigi
munkálatok gördülékenysége miatt. A sok
akadály ellenére sikerült elindítani a merész
álomnak hitt beruházást, amely mára valósággá vált. „Létezik az isteni gondviselés,

ami túlsegít a nehézségeken” – hiszi az elöljáró, aki bízik abban, hogy az ígéretüknek
megfelelően 2019. augusztus első szombatján át tudják adni az Összetartozás templomát
Bözödújfaluban. A kitartás és a segítő emberek közös érdeme az, hogy fel fog épülni a
köztudatban a falurombolás jelképeként ismert, vízből kimagasló templom.
A munkálatokat elkezdték, de nem rendelkeznek a teljes összeggel, amely a templom felépítéséhez szükséges. Egyelőre csak
az alapozás kifizetését tudják biztosan fe-

dezni, ami a teljes beruházás hetven százaléka, de még 120-130 ezer euróra volna
szükség. A 250 ezer euróra becsült építkezés
értéke közel 310-320 ezer euróra ugrott,
ugyanis a tereprendezés, az engedélyeztetés,
a kötelező tanulmányok elkészítése és a
geológiai fúrások nagyon sok pénzt emésztettek fel.
A kivitelező csütörtökön lezárta az idei
munkát, ígérete szerint január első napjaiban
nekilátnak a cölöpök lehelyezésének, ugyanis
a modern építkezési technológiának köszön-

A gépek a helyszínen vannak, nemsokára elkezdik a cölöpök lesüllyesztését

Fotó: Átyin Andrea Kata

hetően lehetőség van az év hidegebb napjaiban is folytatni a munkálatokat.
Ezzel párhuzamosan folytatódik az adománygyűjtés, így még mindig lehet pénzt
utalni az Összetartozás templomának építési
költségeire a Banca Transilvania marosvásárhelyi kirendeltségén a Bözödújfaluért Egyesület (Asociatia Bozodujfaluert) következő
számlaszámainak
valamelyikére:
RO86BTRLHUFCRT0257533801 (forint),
RO73BTRLEURCRT0257533801 (euró),
RO26BTRLRONCRT0257533801 (lej).

SZERKESZTETTE:
NAGY MIKLÓS KUND

1363. sz., 2018. december 22.
Megszületett

Sipos Domokos

Megszületett.
Éjszaka volt és ragyogtak fenn a csillagok.
Én hiszem a szép csodát,
Hogy kedvéért kigyúlt egy égi lámpa
És jötte szűzen érte Máriát.

Megszületett.
És élt harminchárom évet.
Én hiszem a bús csodát,
Hogy kereszten halt, feltámadott
És elevenen a mennybe szállt.

Megszületett.

*Ezen a napon, 1927. december 22-én hunyt el a
költő, Dicsőszentmárton jeles szülötte. Élt 35 évet.

Nagy Dalma tollrajzai a marosvásárhelyi Kisbástyában

Az élet vörös fonala és más, egymásba fonódó történetek
– Beszélgetés a Kossuth-díjas Tolnai Ottóval –

A 24. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár egyik legrangosabb külföldi
meghívottja Tolnai Ottó, a Palicson élő Kossuth-díjas író, költő, drámaíró, a
vajdasági magyar irodalmi élet kiemelkedő alakja volt. Felolvasó- és beszélgetőműsorokban, könyvbemutatón is közönség elé állt. Sokoldalú alkotó,
közel félszáz kötet szerzője. Első könyve 55 éve jelent meg, a legutóbbi a záruló esztendő egyik magyar irodalmi szenzációja. Mint a legtöbb eddigi kötetének, ennek is szokatlan a címe: Szeméremékszerek. Egy lehetséges
prózafolyam első könyve A két steril pohár. A vásárhelyi olvasók is beszerezhették, dedikáltathatták a vásáron. Pár nappal idejövetele előtt vehette át Tolnai
Ottó a nagy jelentőségű Hazám díjat, amelyet értékőrző és értékteremtő életművek elismeréseként évente hét személynek ítélnek oda Magyarországon.
Ezzel az író fontos elismeréseinek száma 22-re emelkedett. Érthető, hogy
sokan kértek interjút tőle. Elzárkózott a beszélgetésektől. A Múzsával kivételt
tett. Gesztusának azonban előzménye van, érdemes részletezni. Legutóbb tizenhárom éve, a 11. könyvünnepen volt Marosvásárhely vendége. Hosszú interjúban idéztük fel addigi pályáját, mutattuk be akkori könyvújdonságát, a
Költő disznózsírból című rádióinterjú-regényét, vásárhelyi kapcsolódásait, élményeit. A beszélgetés írott változata bekerült az alábbi interjú készítőjének
2006-ban megjelent Míg a magnó összekapcsolt című kötetébe. A Pallas-Akadémia kiadványát most sikerült átadni az önvallomásra kért szerbiai szerzőnek,
aki, miután elolvasta a 2005-ös hangfelvétel szerkesztett, könyves változatát,
beleegyezett a folytatásba. Akárcsak akkor, most is inkább monológ lett az
eszmecseréből, mint dialógus. Vagy inkább történetmesélés. Kezdjünk bele.

Nagy Miklós Kund

– Két rendkívüli elismerés, közel húsz
újabb kötet kevesebb mint másfél évtized
alatt. Az ember úgy képzeli, ennél jobb
nem is lehet. Mégis megkérdezem, ezt tükrözte a közérzeted is? Hogy értékeled az
ittjártad óta eltelt időszakodat?
– A délszláv háború utáni korszak elég neuralgikus volt. Az ember nem tudott annyit
gondolni magára, mint az egészre, ami körülveszi. Még mindig mozog ez a térség, mármár meghatározhatatlan, neuralgikus valami.
De tényleg kaptam díjakat is, amik fontosak
olyan szempontból is, hogy bizonyos függetlenséget jelentenek. Abban, hogy a képzeletbeli várában egy határon kívüli ponton az

ember olyan életformát tudjon felépíteni, ami
egyfajta függetlenséget biztosít számára. Én
egy furcsa villában élek, amely salakbetonból
készült, és elég rossz az állaga. Mintha az idő
teltével homokvárrá változna. El is neveztem
Homokvárnak. És úgy viselkedem, mintha
teljesen független lehetnék mindentől, és úgy
élnék, mintha egy külön várnak lennék az
ura, aki, mint az Ottlik-hősök, erre is harcol,
meg arra is. Ezt az életformámat próbáltam
az eltelt években kialakítani. És próbáltam
azt megírni, ahogy ez a világ alakul. Érdekes,
hogy most átolvasva azt a 2005-ös interjút,
sok tekintetben meglepődtem. A terjedelme
miatt is, és azért is, mert sok érdekes motívum fölbukkan a beszélgetésben. Valamikor
nagyon sok interjút adtam, szinte folyamatosan nyilatkoztam, úgy nézett ki, hogy ez a fo-

Tolnai Ottó a 24. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásáron

lyamat egy végtelen fonál. Volt is egyszer egy
ide illő érdekes esetem. Vajdasági, zentai születésű fiatal színészek, vagy talán csak színinövendékek közölték velem, hogy csináltak
egy versösszeállítást a könyveimből, a címe:
Vörösfonálféreg. Közölték, hogy Pesten megszervezték a bemutatást, és szeretnék, ha el-

Fotó: Szigeti Szenner Szilárd

mennék a rendezvényre. Kiválasztották az
egyik szegedi újságíró barátomat, ő fogja vezetni a műsort. Az utolsó előtti napon azonban jelentkeztek, hogy valami főiskolás
dolguk miatt nem tudnak eljönni. Úgyhogy
nekem meg a konferanszié szerepet betöltő
(Folytatás a 8. oldalon)
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Tollrajzok a várbástyában

Újabb otthonos, bensőséges hangulatú kiállítást lát vendégül a marosvásárhelyi
vár Kisbástyája. Nagy Dalma textilművész lepte meg közönségét egy különleges grafikai sorozattal. A december 18-án nyílt és január 31-én záruló egyéni tárlat az angolos Scratch címet viseli. Merített papírra szépiatussal rögzített tollrajzok sorjáznak
egymás mellett a téglafalakon a karácsonyi légkört sugalló, barátságos teremben, és
mozgatják meg, teszik próbára a nézők képzeletét. A kiállító, aki négy és fél évtizede
indított pályáján mindenekelőtt a textilművészet terén tűnt ki eredeti látásmódot, sok
ötletességet és mind nagyobb szakmai tudást tanúsító szőnyegeivel, zászlóival, egyéb
textíliáival, és a helyi művészeti élet egyik legmeghatározóbb szervezőjeként is méltán szerzett elismerést, a festészetben, grafikában is gyakran bizonyította tehetségét.
Ebből a körökbe álmodott rajzciklusból is mutatott be időnként egy-két lapot közös
kiállításokon, de így együtt még nem láthattuk ezt a huszonnégy munkát. A művésznő
a szemlélőkre bízza, ki miként értelmezi, értékeli a látványt, nem adott címet műveinek. A határozott alakzatokat nem öltő, a kört más-más módon kitöltő sok ezernyi
apró tollvonás más-más képzetet kelthet az emberben, nem feltétlenül olyat, ami a
művészben megfogalmazódott alkotás közben, de ez nem baj, a lényeg, hogy a grafika valamiképpen hat a befogadóra. Gondolhatunk a makro- és mikrokozmoszra, a
világegyetemre, napra, holdra, bolygókra, vagy éppen felnagyított mikroszkopikus
elemekre, az élet eredetére, az idő múlására, változásaira, mozgásra, folyamatokra,
ez utóbbit főleg a triptichonként jelentkező képek sugallják. Körről beszélek, de bővülnek a dimenziók: a rajzolat gömbhatással is bír, és így még gazdagabban termékenyíti meg a fantáziát. Amihez még az is társul, hogy a látogató érzi, tudja, olyan
felújított várbástyában élvezi a mai látványt, amely az eltelt évszázadok vásárhelyi
üzenetét is magában hordozza. Aki pedig a 2018-as Szalont is megnézte már, arra is
emlékszik, hogy a várbeli grafikák továbbfejleszthetők: Nagy Dalma festményei színekbe öltözve, felnagyítva is megszólíthatnak, netalán figyelmeztethetnek valamire
csendesen, elgondolkodtatón, sejtelmesen. (nk)

Hitvallás megkettőzve

Hajnalhasadás

Incze Annamária

A szél süvít, a motor dorombol egyre,
Alatta játszik a négy kerék,
A fék visít, a pedál bennebb nyomul,
Az élet szép, rólad álmodik a messzeség.
Hajnal hasad,
Álmosan nyújtózik még az éjszaka,
Mogorván szürkül a pirkadatban,
A felhőpilláit résnyire nyitja.

S a hidegnek indigókék mintázata
Tovatűnik, köddel felszáll a magasba,
Az ármány tolakodva kerüli a határt,
Még visszajár, mindig visszajár.

A felhőn át egy csöppnyi résen
Megvillan a Nap s a napsugár,
Bárányfelhők hófehér pamacsa
Festi a kék eget, rózsaszínű a határ.

Bennebb a domb tövénél
Gyárkémény hamuszürke füstöt ereget,
Kócsagot formáz és könnyűvérű táncost,
Keveri mérgét a gyár oldala.
Egy vers az ötvenegyből. A Szárnyak és
gyökerek című kötetből emeltük ki. A szerző,
Incze Annamária már nem láthatta a fotókkal
gazdagon illusztrált kiadványt. Tavaly, 74
évesen hunyt el, a könyvet idén nyáron jelentette meg férje, Incze István fotóművész, aki
Incze Ágnes Erzsébettel közösen szerkesztette. A borítókat is ő tervezte, közel félszáz
képe hangolódik a költeményekre. Jelentkeztek ők már így közösen több kiállításon is,

olyankor a lírikus nyugalmazott tanárnő
maga olvasott föl a verseiből, sokan kedvelték azokat az alkalmakat. Számos érdeklődő
volt a december 17-i könyvbemutatón is a
Deus Providebit Tanulmányi Házban, ahol a
kiadványt Oláh Dénes főesperes, az est házigazdája, Incze István és Ritziu Ilka Krisztina színművész, illetve a közreműködő Tűzvarázs együttes ajánlotta a hallgatóság
figyelmébe.
Incze István régóta elkötelezte magát a fotóművészet mellett, a marosvásárhelyi Marx
József Fotóklub elismert tagja. Feleségéről, a
reál szakos Incze Annamáriáról sokáig kevesen tudták, hogy a versek szerelmese, sőt ő
maga is rendszeresen tollat ragad, hogy versben mondja el vágyait, érzelmeit, hitvallását.
Még egykori nagyenyedi osztálytársai is
meglepődtek, amikor legutóbbi torockói véndiák-találkozójukon ebből a könyvből fogalmazódott meg számukra végleg eltávozott
kollégájuk üzenete. Az ég felé szárnyaló önvallomás, a gyökereinkhez, szülőföldhöz,
nemzetünkhöz, anyanyelvünkhöz, életünk
igazi értékeihez való ragaszkodás, kötődés
olvasható ki a kötetből. Ez vált hangsúlyossá
a hétfő esti találkozón is. Oláh Dénes, aki a
könyv előszavában is méltatta a lírikust, többek közt ezt emelte ki róla: „Incze Annamáriát valahol a lelkem mélyén közeli
rokonomnak, testvéremnek érzem. Testvéremnek éreztem az általam megnyitott kiállításai alkalmával, temetésekor, és most,
gondolatai, versei olvasásakor is. Testvérem,
mert vállalta önmagát. Vállalta a kimondott
szó minden összefüggését, vonzatát, esetleges mellékzöngéjét.(...) Én igen sokra tartom
ebben a gyűjteményben, hogy a szerzőpáros
nem akarta véka alá rejteni közös kincsüket.
Szolgálni akarnak vele. Böszörményi Gyula
mondja: „A teremtőtől kapott tehetséget elté-

Incze István fotója

kozolni olyan, mint magát a teremtőt sértegetni.” A tehetség megköveteli, hogy fejlesszük, hogy felszínre hozzunk minden
felszínre hozhatót. Ez pedig csak sok gyakorlással és áldozatok árán lehetséges. Emberi
érték, kincs a tehetség, ami majdnem mindenkiben megtalálható valamilyen szinten és
formában, csak sokáig kell faragni a követ,
hogy végül megcsillanjon a drágakő... A tehetség nem örökkévaló adottság, munka nélkül elapad, mint a forrás. Tehát dolgozni kell,
és örülni a kis eredményeknek is. (...) Incze
Annamária mélyen hívő ember volt. Ő tudta,
hogy mindent Istentől kapott, és neki tartozik
vele szolgálni és számot adni. Ezért terítette
elénk a szívét és lelkét. És onnan az égiek ho-

nából üzeni: ne féljünk megmutatni magunkat. Ne féljünk bepillantást engedni a lelkünkbe. Szép lelkek teszik szebbé a világot.
Merjük elmondani meglátásainkat, közreadni
gondolatainkat, mert minden, ami épít, ami
fölemel, ami előbbre visz, az érték, az kincs.
Azt meg kell osztani, hogy szebb legyen a
föld.”
Köztudott, a vásárhelyi Incze család mindig a művészetek, az értékteremtés bűvöletében élt, dolgozott. A szépet próbálta
mindenkor megosztani embertársaival. Szervesen illeszkedett közéjük a Bethlen-szellemmel feltöltődve közéjük érkezett Annamária
is. Ennek újabb beszédes megnyilatkozása a
mostani válogatás is. N.M.K.

Bernády városa diákszemmel

Könyvvé érett a Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány törekvése, hogy a marosvásárhelyi diákságot ne
csak alkalmi rendezvényekkel, kreativitásukat is ösztönözve kapcsolja be a terebélyesedő Bernády-kultusz vérkeringésébe.

Az elegáns kötetet szüleik, tanáraik, iskolatársaik és a kiadványban
megszólaltatott személyiségek jelenlétében bensőséges hangulatú
bemutatón vehették át december 19-én a városépítő polgármester
nevét viselő Házban a szerzők és az illusztrátorok. Tizennégy dolgozat – Bakó Eszter, Benő Ákos, Bereczki Alpár-Előd, Borka-Balás
Réka, Csorja Ráhel, Czimbalmos Szabolcs, Dull Bence, Fülöp Dorottya, Kántor Zsolt, Marton Szabolcs, Nagy Ágota Gabriella, Nagy
Attila, Szitai Eszter és Walter Zsolt – különböző műfajú írásai kerekítik ki a témát. Ahogy Simon György kuratóriumi tag, a kötet
tanár szerkesztője jelzi, „olyan kreatív, egyéni kutatómunkát és képzelőerőt megmozgató írásokat vártunk, amelyek nemcsak Bernády
életének kevésbé ismert mozzanatait mutatják be (például egyházi
főgondnok, iskolapolitikus stb.) hanem a kortársait, a korabeli várost, annak mindennapjait is. A dolgozatoknak tükrözniük kellett
az elmúlt századforduló hangulatát és a diákok véleményét a Bernády-korszakról. (...) Úgy gondoltuk, ha „tanárosan” avatkozunk

be, akkor nem éreznénk a diák tollforgatók stílusának frissességét,
egyéni voltát. Mondhatjuk bátran, hogy figyelemre méltó egyének,
egyesek már egyéniségek, bár különböző szinten állnak, függetlenül iskolától, hatástól, születési évszámtól. Figyeljük csak meg azt
a kritikai hangvételt, amely némely írásban a mai városvezetésnek
szól a Bernády Györggyel való összehasonlítás során!”
„Természetes, hogy az illusztrációs anyag is tizenévesektől származik. A Marosvásárhelyi Művészeti Szaklíceum három lelkes tanára
– Gyarmathy János, Kolumbán-Kántor Zita és Nagy Annamária – segített kiválasztani a diákjaik könyvbe illő festészeti, grafikai, szobrászati alkotásait.” Kétségtelen tehetségre, fiatalos ötletességre vall a
27 színes munka (festmény, grafika, plakett), létrehozóik neve is ide
kívánkozik: Baráth Noémi, Deák Éva Csenge, Dodó Nikita, Fazekas
Emese, Ferenczi Beáta, Ferenczi Éva Melinda, Gólya Zsombor, Hegedüs Erzsébet, Hincs Anita, Iere Anett, Ilyés Ingrid, Kiss Anna Andrea, Kiss Norbert, Korodi Helga, Máthé Katalin, Miholcsa Dávid,
Moldovan Denisa, Nagy-Kaiser Anita, Osváth Bernadett, Petra Júlia,
Ravasz Antónia, Román Krisztina, Szabó Orsolya, Szántó Izabella.
Mint már annyiszor az eltelt időszakban, a Bernády-kiadvány technikai szerkesztése András Gabriella és Bálint Hajnal munkáját dicséri.
(nm)
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Fények, sejtelmek, bizonyosságok a megyei tárlaton

A rossz közérzet, a nyomasztó közhangulat, a társadalmi feszültségek okozta frusztrációk is késztethetik alkotásra a művészt.
Láthatunk is néhány ilyen munkát a 2018-as
marosvásárhelyi Szalon anyagában. Elsősorban a megyei tárlatok fáradhatatlan rendezője
és dokumentálójaként is érdemeket szerzett
Dorel Cozma képeire, az utcai tüntetések ihlette Protest (Tiltakozás) című, komor atmoszférájú kompozíciókra gondolok. De az
Art Nouveau Galériában látogatható kiállítást
nem ez jellemzi. A bemutatott festmények,
szobrok, grafikák, textilmunkák, kerámiák,
fotók, printek, tűzzománcok fogantatása a
köznapi aktualitásokhoz kevésbé köthető. Általános emberi tematikát, konkrét időhöz és
térhez tágabb értelmezésben kapcsolódó kérdéseket taglal a felmutatott anyag nagy hányada, kultúrtörténeti korok szellemi
értéktárában, mítoszok, népi hagyományok
háza táján kereshető a több mint félszáz kiállító tehetségét, szakmai tudását, ötletességét,
igényességi fokát színesen tükröző látványmetaforák eredete. Szemnek is tetsző, érzelmi
azonosulást is kiprovokáló, továbbgondolást
igénylő kiállítás az idei, hivalkodástól, erőltetett fesztivizmustól mentes, visszafogottan
derűs, és sokféle a kínálata. Lelki töltetét
meghatározza az is, hogy a tárlatra beneve-

zettek között immár több az érzelmekre fogékonyabban és finomabban reagáló nő, mint
a férfi. És mint mindig, vannak figyelemre
méltó, kiemelkedő alkotások, amelyekre sokáig emlékezhetünk, de persze néhány olyan
munka is, amelynek nem lenne helye egy
ilyen összeállításban. Újra felmerülhet a nézőben, hogy nem ártana szigorúan zsűrizni,
ezzel elkerülhető lenne a nem kívánatos zsúfoltság is, amely itt-ott zavaróan hat a tárlaton. Az a szándék, hogy a jövő évtől műfaji
szempontok szerint különválnak és négy különböző kiállításon méretkeznek meg a
megye hivatásos művészei, valószínűleg ezt
a problémát megoldja, a szalon azonban bizonyára veszít abból a sokféleségből, amivel
az eddigiekben a tárlatkedvelők bizonyos részét kétségtelenül vonzotta. De ne jósolgassunk, próbáljuk inkább a jelenlegi felhozatalt
szemlézni. Átlósan nyilván, hiszen egy napilapi krónikától senki sem várhatja el, hogy
sorra elemezze, mivel állt közönség elé az ötvenhat bemutatkozó.
Ami első benyomásként is nyilvánvaló: ezúttal is a festészeti anyag a kiállítás fő erőssége. És néhány mű kimondottan
kiemelkedő. Ehhez hasonló értékelés illeti
meg a szobrászatot is, de a plasztikai műkínálat számbelileg szegényebb a korábbiaknál.

Grafika alig van a munkák
között, a kerámia, a művészi
fotográfia és a textilművészet is inkább csak mutatóba
jelenik meg a galériában. Az
utóbbiak a hagyományos
szakkiállításokra összpontosítanak, azokon bizonyítják,
mennyire érdemesek a közfigyelemre és elismerésre. A
kísérletezés, a posztmodern
irányzatok, a digitális világ
begyűrűzése, a vizuális meghökkentés vágya alig érhető
tetten a mostani tárlaton. A
művészeteknek ez a vetülete
inkább a K’Arte galéria és a
B5 Studio sajátja. Amit viszont az Art Nouveau Galériában látunk, az ismételten
meggyőz, arra a szintre kellene emelkedni, amit az idősebb nemzedékek markáns
egyéniségei a képeik, szobraik, textíliáik révén fémjeleznek. Kákonyi Csilla,
Barabás Éva, Mariana Şerban, Kuti Dénes, Major Gizella, Mircea Moldovan a

Munkák a B teremből (balról): Szabó Anna-Mária, Bandi Kati ruhakreációi; Major Gizella pasztelljei; Gyarmathy János szobra

Dorel Cozma: Protest

Csíky Szabó Ágnes: Danae

Fotó: Dorel Cozma
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Művek a Szalon A terméből (balról): Kuti Botond festménye, Nagy Dalma képei, Bocskay Vince szobra

festészetben, Bocskay Vince, Bálint Károly,
Gyarmathy János, Gheorghe Mureşan a szobrászatban bizonyítja, hogy miközben következetesen kitartanak saját jól kitaposott útjuk
mellett, azt is tudják, hogy az alkotói törekvések egyik legfontosabbika teret engedni a
megújulás állandó kényszerének. Hatásos
művek szemléltetik ezt az óhajukat. De épp
olyan meggyőző erővel szólítják meg a tárlatlátogatókat a tehetségüket és alkotó szenvedélyüket újra meg újra felmutató fiatalok,
akiknek már döntő szerepük van abban, hogy
sikeresnek mondható-e a Szalon vagy sem.
Kuti Botond, Szabó Anna-Mária, Căbuz
Andrea, Căbuz Annamária, Csupán Eduárd,
Victor Nicolae Marin, Veress Gábor Hunor
nevét már igen sokan megjegyezték. Persze
valamiképpen minden felsorolás igazságtalan, hiszen hogy maradhatna ki az említettek
közül Csíky Szabó Ágnes, Nagy Dalma,
Bandi Kati, Mana Bucur, Lucia Călinescu,
Sajgó Ilona, Bíró Kálmán Enikő, Bob József,
Sánta Csaba, Mariana Cara Olteanu, a nagy
visszatérő Szotyori Anna, Puskai Sarolta,
Schneller Mária, Radu Florea, Jakab Tibor,
Fekete Zsolt, Vidra Birtalan Éva, Gergely
Erika, Cezar Buliga. És a három meghívottat,
Jaeger Tibort (Svédország), Zöld Gyöngyit
(Kolozsvár) és Sever Moldovant (Beszterce)
se feledjük. De álljunk meg itt, jobb, ha meghagyom önöknek a felfedezés örömét. Érdemes személyesen megtapasztalni a Szalon
fényeit, sejtelmeit, melegét, úgy igazságos a
döntés arról, kinek mi tetszik leginkább a tárlaton. (N.M.K.)
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Az élet vörös fonala és más, egymásba fonódó történetek

évtizedeken át állandóan interjúkat adtam, és Már-már halálfélelem fogott el. Mondtam
(Folytatás az 5. oldalról)
barátomnak kell elmennünk. Felutaztam Bu- fölléptem irodalmi esteken, ahol megállás nekik, hogy én nem tudok interjút adni, félek,
dapestre, a lányom ott él. Pontosan nem is nélkül meséltem. Kialakítottam egy ilyen be- hogy belehalok. Azt hitték, hogy ez valamitudtam, miket válogattak ki a fiatalok, de szélő, mesélő műfajt. Pár éve viszont egyszer féle irodalmi fordulat, szellemeskedés, és a
gondoltam, majd kiülök és olvasok ezt-azt. csak az lett a benyomásom, hogy változnak a kijelölt napon megérkeztek. Az interjúba az
És azt a könyvet viszem, amelyikben a műsor dolgok, olyan érzésem lett, mintha kezdene is bekerült, hogy mondtam nekik, meghalok,
címadó verse jelent meg, a Gyökérrágót. Sze- kifogyni, kiszaladni az életemnek ez a vörös de túléltem, megcsinálták, leközölték satöbbi.
rettem ezt a könyvem. Azt terveztem, hogy fonala. Az egyik barátom, egy könyvbeli sze- Most viszont azért fogadtam el, hogy beszéolvasok belőle, és közben mesélek. A Mille- replőm, aki sajnos már meghalt, mesélte, lek neked, mert nagyon érdekesnek tűnt ez a
náris volt a színhely, egy hatalmas gyárcsar- hogy Németországban dolgozott a legjobb mi akkori interjúnk.
nokból kialakított rendezvénycsarnok. barátja, és amikor hazajött, mindig hozott egy
– Akkor is volt egy ilyen szerteágazó, érNagyon rossz idő volt, esett az eső, eláztam, méterest, tudod, azt a közismert varrócentit,
dekes történeted, de akkor a flamingókról
rossz volt a közérzetem. A lányom a Boráros azt kihúzta az asztalon, és mutatta, hogy az
meséltél.
térhez közel lakott, a Lónyai utcában. Ideges egészből ennyi az életünk, úgy nyolcvan, leg– A flamingókról meg Lorand Gasparról,
voltam az idő és az irodalmi est miatt is, de fönnebb kilencven év, utána pedig már csak Gáspár Lorándról. Azt kerestem, hogy hol larákérdeztem a lányomra, tud-e egy olyan bol- ennyi van hátra. Pár centi csupán, még ha a kott itt Vásárhelyen. A flamingókkal pedig
tot a közelben, ahol kötelet lehet venni. legtöbbet is számítjuk. Ez a két ember szintén nagy régóta foglalkoztam. A te egyik kérdéMondta, hogy itt van a Vásárcsarnok mellett
a Mátyás utca, ott egy szuterénszerű üzletben köteleket árulnak.
Tulajdonképp hajókötelet. Magamra vettem az elázott kabátom,
majdhogynem csavargónak néztem
ki, s az alagsori üzletbe lépve szinte
megvakultam, olyan fényárban
úszott az egész. Terjedelmes helyiség volt, ragyogó megvilágításban
gyönyörű selyemkötelek félelmetes
göngyölegei sorjáztak mindenfelé.
Luxushajók selyemköteleinek a lerakatába léptem be. Elit közönsége
volt, profin nézték, válogatták a kötelet, szakkifejezések röpködtek,
sajátos világba csöppentem. Egy
szimpatikus, szép, idős hölgy volt
az üzletvezető. Néha rám pillantott,
nem értette, hogy mit akarhatok ott.
Nem volt ideje rám, én meg ott tébláboltam. A végén, amikor kiürült
az üzlet, a hölgy hozzám fordult, és
megkérdezte, mit parancsolok. Egy
vörös kötelet, mondtam, és mutattam is, mire gondolok. Hány métert? Tízet, válaszoltam. Odahozta
a köteget a pulthoz, szép mozdulatokkal mérte le a tíz méter vörös selyemkötelet, majd egyszer csak
fölnézett rám, és gyanakvással a
hangjában megkérdezte: uram, ez
minek kell magának? Azt mondtam: ez az életem vörös fonala. Elvesztettem,
most
próbálom
bepótolni. Nagyot nézett, és halkan Tolnai Ottó a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Kistermében Markó Béla és Gáspárik Attila között
megjegyezte, ilyen céllal kötelet még sosem 1940-ben született, mint én. Ebből a kötélből sedre a Tükörteremmel kapcsolatban
adott el. Összehajtogattam a kötelet, betettem én is ilyen következtetést vontam le. Egyéb- eszembe jutott, hogy az én flamingós ügyeim
egy szatyorba, és elindultam az est színhe- ként egyszer Splitben egy ugyanilyen gyö- egyik legkomolyabbika, legszebbike Veszplyére. Már várt a barátom, megbeszéltük, nyörű kötélüzlet előtt mentem el, ahol drága rémhez kötődik. Télen vezetett ki az egyik
hogy a vörös kötelet a derekunkra kötjük, ő jachtoknak árulták a luxushozzávalót, be- barátom az ottani állatkertbe megmutatni a
kinn ül majd az asztalnál, én meg elhúzódom mentem és vettem magamnak tíz méter fe- flamingókat. Volt ott egy szögesdróttal köra terem túlsó végébe. Amikor elkezd be- kete selyemfonalat. Az volt a legszebb. Most bekerített nagy terület, annak a közepén egy
szélni, lassan odahúz magához. Én a székso- is fönn van a polcomon. Szóval érezni kezd- szép faház, abban laktak a flamingók. Egy
rok közt vezető középső átjárható részen tem, hogy vége van a mesémnek, miközben zseniális nő, aki velük foglalkozott, bevezeközeledem hozzá. A közönség pedig látni mind többet használom a végtelen kategóriát. tett oda. Az egész helyzet egy kicsit a konfogja a vörös fonálférget, illetve az életem Akármiről beszélek, valahogy behozom. Pél- centrációs táborokra is emlékeztetett.
vörös fonalát. Az egész nagyon jól sikerült, dát is mondok. Volt egy törött pad a régi villa Kihajtotta a hóra a bent vacogó flamingókat.
érdekes volt, egy igazi performance. Utána a kertjében, úgy hagyta az előző tulajdonos. A Ezek különben is dideregni látszanak, olyan
kötelet hazavittem Szerbiába. Otthon van egy ház 1910-11 körül épült, amikor Csáth Géza volt a látvány, mintha a nagy télben kombinagy, magas, fekete könyvespolcom, én fe- is ott volt fürdőorvos Palicson, akkor kerül- néban lennének, rózsaszín selyem alsóneműkete ikonosztázionnak nevezem, arra fel- hetett oda ez a pad. Megörököltük, én átfes- ben. Én épp akkor, előtte egy félórával
akasztottam, szépen összekötve, ahogy a tettem. Keskeny támlájú, nagyon hosszú hallottam egy történetet egy női biológiai kuhajósok, a matrózok szokták. Egyik központi tákolmány, nem is láttam még ilyet sehol, el- tatóintézetben, amiből kiderült, hogy annak
dísze lett a könyvtárszobának. Aztán egy idő neveztem végtelen padnak. És ilyenszerűen idején a háború utolsó szakaszában a Berteltével egy nagyon érdekes emberrel ismer- próbáltam valahogy kinyújtani ezt a lassan el- linbe tartó egész orosz vezérkar ott, abban az
kedtem meg, egy copfba kötött hajú, öreg fogyó vörös fonalat. Próbáltam helyettesíteni épületben szállt meg. Ezt a vezérkart kísérte
hippi volt, Glassnak hívják, mint Salinger egy a feketével, noha ez már nem biztató szín. És egy mozgó kupleráj, nehogy a tábornokoknak
hősét. Glass Lacinak szólítom. Hallottam, más, végtelennek nevezett dolgokkal is pró- az utcán kelljen elkapniuk az örömlányokat.
hogy ért a fanyeséshez. Volt nekünk egy ha- bálom helyettesíteni, de mind nehezebb nyi- Ez számomra újdonság volt, azóta sem haltalmas diófánk, felkértem, hogy nyesse meg latkoznom, interjút adnom. Amikor ide, lottam ilyesmiről. Nagy hatással volt rám ez
a lombját. Hozott létrát meg minden egyéb Vásárhelyre megérkeztünk, felhívtak a tévé- a mozgó hadikuplerájról szóló történet, amihozzávalót, de valami kötélfélére is szüksége től interjúért, de mondtam, hogy én már nem nek a vége arról szólt, hogy egy nap észrevetvolt, hogy biztosítsa be magát. Kihoztam a tudok ilyet vállalni. Lassan abba szeretném ték, szifiliszesek lettek a nők, jelentették a
vörös kötelet, nézte, értett a vitorlázáshoz is, hagyni, el kell utasítanom a felkérést. Rosz- marsallnak, az meg azt mondta, végezzék ki
mert a Palicsi-tó körül sokan jártasak ebben. szulesett, hogy ki kellett kosaraznom a szer- őket, az a legegyszerűbb megoldás, és hozzaOdakötötte magát a fához, én meg örültem, kesztőnőt, de nem tehettem másként. A nak helyettük újakat. Az is lett belőle, egy éjhogy újra aktív az életem vörös fonala. Aztán budapesti Literában nagyon jó barátaim a szaka kihajtották a nőket alsóneműben,
miután elment, meg is feledkeztem a kötélről. szerkesztők, és régóta akartak velem egy ahogy voltak, és legéppuskázták az összest.
De egy idő után észrevettem, hogy nincs hosszú interjút, ahogy ők mondják, életútin- Ez a két kép, a háborús történet és a flaminsehol. Kezdtem gyanakodni Lacira, elvitte az terjút. Nekik is azt mondtam, nincs már ben- gók látványa bennem az állatkertben egyértékes, szép kötelet. Először beletörődtem, nem annyi energia, hogy egy ilyen hosszú, másra tevődött, mély benyomást tett rám. A
de aztán mind jobban idegesített, és külön- átfogó beszélgetésre vállalkozzam. Minden
böző társaságokkal ülve a diófa alatt többször módon menekültem előle, ezzel-azzal haloelmeséltem a történetet. A feleségem mindig gattam, de nem hagytak békén. A feleségemhallgatta, s egyszer végül megjegyezte: nem mel is állandó tárgyalásban voltak, és egyszer
vitte el a Salinger-hős, Glass Laci, én dobtam csak sarokba szorítottak azzal, hogy rögzítetki a szemeteseknek. Rákérdeztek, hogy miért ték a dátumot. Egész csapattal érkeznek,
dobtam ki. Azért, feleltem, mert féltem, hogy fényképészekkel, kameramanokkal, kísérettel
Ottó felakasztja vele magát...
stb. Az Adrián voltunk azon a nyáron, és
Azért meséltem el ezt a hosszú történetet, eszembe jutott, hogy amikor hazamegyek,
mert érzékeltetni szerettem volna vele, hogy vár ez az életműinterjú, szinte rosszul lettem.

flamingóházban tükrök voltak a falon. Csodálkoztam, hogy minek a tükrök ezeknek a
kecses lényeknek. A nagy tudású hölgy felvilágosított, hogy a flamingók csak akkor tudnak szaporodni, ha biztonságban érzik
magukat, ha azt látják, hogy sokan vannak. A
tükrök azt sugallják, hogy nagy tömegben
élnek és erősek. Ez a metafora engem annyira
megfogott, hogy írtam aztán egy monodrámát, A kisinyovi rózsát, amiben nagyon szépen megcsinálták ezt az én flamingós
látomásomat. Urbán András tükörfalat tervezett a színpadra, flamingóbábukat csinált, és
ezeket a tükrök megsokszorozták. A darab lényegében azt is sugallja, hogy a rohamosan
fogyó kisebbségeknek hatalmas „tükörtermeket” kellene építeni, hogy érezzék erejüket és
szaporodjanak. Lehet, hogy
éppen ez a mi akkori vásárhelyi beszélgetésünk, amelyben
ez a téma felmerült, impulzusként szolgált a flamingós
és a vele kapcsolatba hozható
tükrös kisebbségi probléma
továbbgondolására.
– A 2005-ös beszélgetésben
azokról a vásárhelyi helyszínekről is szó volt, amelyekhez
a nagy tekintélyű francia
költő, Lorand Gaspar ifjúkori
emlékei is kötődnek. Most
folytattad a felfedezőutadat?
– Most keveset mozogtam
itt, Vásárhelyen. Ilyesmire
nem volt időm. De nagyon jó
volt az íróbarátaimmal, Oravecz Imrével, Kemény Istvánékkal és az erdélyi írókkal
találkozni. A városban nem
nagyon járkáltam, elmentem
egy jó helyre, a G. Caféba. És
közben a Kultúrpalota mellett
elhaladva láttam, hogy van
egy jó kiállítás, a Hajónapló.
Holnap felkeresem. Szenvedélyesen szeretem a tengert.
És a képzőművészetet is. A
másik dolog pedig, amit még
el kell mondanom, az, hogy
amikor bementünk a G. kávézóba, üres volt. Sötét padlója
van, hangulatos az egész.
Csak egy asztalnál ült egy fiatalember, laptop volt előtte. Azt a benyomást
keltette, mintha uralta volna a helyet. Egyszer
csak megjelent egy pizzahuszár, ezáltal még
szimpatikusabbnak tűnt a szituáció. És hirtelen kialakult bennem egy kép, megindult egy
késztetés, hogy elébe kell járulnom, ő majd
fölteszi nekem az alapkérdéseket, és elkezdtem kigondolni, miket válaszolnék neki. Elkezdődött bennem egy drámai mese,
pontosabban folytatódott, ugyanis Pestről repültem ide, odáig egy belgrádi kocsi vitt Palicsról. Sokat vártam a reptéren, és ott láttam,
hogy van egy új technika: fóliával betekerik
a csomagokat. Ültem, és órák hosszat néztem
ezt a műveletet, lassan úgy éreztem, meg kell
kérnem őket, hogy a bokáimat is tekerjék be,
később pedig az egész testemet. A számnál
majd kiszúrják a fóliát, hogy kapjak levegőt.
Én meg elkezdek a fóliázásról történeteket
mesélni. Mint egy kafkai bíró előtt. A bíró ez
a fiatalember lenne a kávézóból. Hát valahogy így alakulnak a meséim otthon, itt, Vásárhelyen és mindenütt, ahol megfordulok a
nagyvilágban.
Támogatók:
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Bálint Zsombor

Győzelemmel zárta az alapszakaszt a CSM

Bukarestben fejezte be az alapszakaszt a
Marosvásárhelyi CSM női kosárlabdacsapata, ahol a sereghajtó Bukaresti Agronomia
otthonában szerezte meg a győzelmet. A
rangsorban a marosvásárhelyi csapat a B értékcsoportban a 4. helyet foglalja el, így a
középszakaszban a Sárga csoportban szerepel, az értékcsoportjában 2-7. helyezettekkel
együtt, ahol az első meccsét le is játszotta
közben, a Kézdivásárhelyi KSE-t 72:46-ra
múlta felül (lásd a mérkőzés mellékelt jegyzőkönyvét – a szerk.).
A fővárosban továbbra sem számíthatott a
CSM Mészáros Kata játékára, de nem vállalta a játékot Badi és Plaviţu sem. Ez a megfogyatkozott keret is elég volt azonban az
Agronomia ellen. Különösen Maxim és
Nagy-Voica távoli dobóformájának köszönhetően, akik ketten kilencszer találtak be a
félkörön túlról, Ignat-Kleemann kosarával
pedig tíz triplát összesített a csapat. Eközben
az Agronomia mindössze egy hárompontost
tudott szerezni egész meccsen. A házigazdáknak egyébként több kísérletük is volt a
mezőnyből, de nem a pontosság jellemezte

ezeket. A marosvásárhelyi csapat már az első
negyedben megalapozta a sikert, amikor 64-es hazai vezetés után 20-2-es sorozatot
produkált, innen pedig már csak őrizni – és
enyhén növelni – kellett a különbséget.
Az A értékcsoport végeredménye

1. Sepsiszentgyörgy
2. Szatmárnémeti
3. Brassó
4. Arad
5. Târgovişte
6. Kolozsvár

10/0
7/3
5/5
4/6
4/6
0/10

A B értékcsoport végeredménye

1. Konstanca
2. Nagyvárad
3. Rapid
4. Marosvásárhely
5. Kézdivásárhely
6. Alexandria
7. Agronomia

11/1
9/3
7/5
7/5
4/8
2/10
2/10

Nem kegyelmeztek a 3. helyezettnek

Veretlenül zárta az évet és a bajnoki
alapszakasz első felét a Marosvásárhelyi
CSM női kézilabdacsapata. Ezzel pedig
az egyetlen hibátlan mérleggel rendelkező együttes az A osztály mind a négy
csoportjában. A hosszas bajnoki szünet
és az ünnepek közé beékelt utolsó őszi
fordulóban Mihaela Evi tanítványai –
nagy kedvvel játszva – az eddigi legtöbb
gólt dobva verték a csoport harmadik
helyezettjét, azaz elméletileg a második
legerősebb ellenfelet, a Resicabányai
CSU-t.
A mérkőzés viszonylag kiegyensúlyozottan indult, a házigazdák nehezebben
lendültek bele, több támadás is kimaradt. Resicabánya kétszer is vezetett egy
góllal, de 5-5 után végleg megfordult a
mérkőzés menete. Néhány elcsípett labdából vezetett gyors ellentámadásnak
köszönhetően rövid időn belül háromgólosra nőtt a hazai előny, aztán pedig a
félidő utolsó tíz percében a vendégcsapat teljesen kifogyott az ötletekből. A
CSM pedig még akkor is betalált, amikor kettős emberhátrányban volt, és a játékvezetők karja a magasban volt,
jelezvén, hogy amennyiben nem támadják a kaput, elveszítik a birtoklást. Ráadásul szemtelen módon, egy kínai
figurából...
A marosvásárhelyiek fölénye a második félidőben is folytatódott, és ezzel
együtt nőtt a különbség is. A 40. és 50.
perc között a vendégek csupán két gólt
lőttek a hazaiak hét találatához képest.
Pedig ekkor már a teljes cserepad lehetőséget kapott, és pályára lépett a térdműtét és nyolc hónapos kihagyás után
visszatérő Carla Lăcătuş is. Ghemeş az
üres kapuba is betalált, miután a resicabányai edzőnek az a kétségbeesett ötlete
támadt csapata tehetetlenségének a feloldására, hogy lehívja a kapust, és hét
mezőnyjátékossal támad.

18
17
15
14
14
10

Az utolsó tíz percben már egyik fél
sem koncentrált, így kicsit szétesett a
játék, a kialakult különbség alapvetően
azonban már nem változott.
A bajnokság alapszakasza január 13án folytatódik egy újabb oda-vissza körrel, azaz megismétlik az őszi programot,
amelynek során a CSM nem veszített
egy pontot sem. Miután az első két helyezett bejut a feljutásért zajló rájátszásba, a marosvásárhelyi együttesnek
pedig 11 pont az előnye a 2. és 14 pont
a 3. helyezettel szemben, a maradék 10
forduló a CSM számára tulajdonképpen
a rájátszás előkészítése lesz. (bálint)
Jegyzőkönyv
Női kézilabda A osztály, D csoport,
10. forduló: Marosvásárhelyi CSM –
Resicabányai CSU 40-26 (19-13)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 700 néző. Vezette: Ciprian Foltic
(Nagyvárad), Cristian Pipa (Nagyvárad).
Marosvásárhely: Ugran (Stan) – Fl.
Munteanu 7 gól, Bărăbaş 8, Darie 4,
Târşoagă 5, Stîngu 1, Bucin 2 (Ola 3,
Radu, Lăcătuş, 2, Moldovan, Sângeorzan 4, Popeanu 2, Bardoşi, Ghemeş
2).
Resicabánya: Roman (Popescu) –
Voina 4, Cristea 3, Vezentan 4, Bledea
1, Şerban 7, Dimitrescu (Ibăneşteanu
2, Dalea, Ioţa, Simon 1, Ion 4).

Eredményjelző
Az A osztály D csoportjának 10.
fordulójában a következő eredmények
születtek: Temesvári Universitatea –
Nagyváradi CSU 37-31, Nagybányai
Minaur – Köröskisjenői Crişul 28-33,
Marosvásárhelyi CSM – Resicabányai CSU 40-26.

Fotó: Nagy Tibor

22
20
19
19
16
14
14

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, középszakasz, Sárga csoport, 1. forduló: Marosvásárhelyi CSM – Kézdivásárhelyi
KSE 72:46 (21-9, 19-11, 21-11, 11-15)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok,
100 néző. Vezette: Tudor Crişan, Eugen
Lăzărescu, Faluvégi István. Ellenőr: Alexandru Columban.
Marosvásárhely: Robinson 16 pont,
Radu 12, Bobar 12, Maxim 9 (2), Feiseş
8 (1), Voica 7 (1), Borşan 5 (1), Bokor 3.
Kézdivásárhely: Dănălache 10 (2),
Debreczi 8, Bölöni 8 (2), Miklós 8 (1),
Voloncs 4, Istók 4, Czimbalmos 2, Lénárt
2.
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Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, B értékcsoport, 14. forduló: Bukaresti Agronomia
– Marosvásárhelyi CSM 55:77 (8-24, 1417, 13-18, 20-18)
Bukarest, Agronomia-csarnok, 15 néző.
Vezették: Matei Cîmpean, Alexandra Irimia, Vlad Cotrobaş (mind Bukarest). Ellenőr: Eugen Poenaru (Bukarest).
Agronomia: Vilcinschi 23 pont, Chiţanu
10, Uşurelu 10, Topală 5, Neagu 3 (1),
Anastasescu 2, Brudea 2, Rantz, Militaru,
Ţintar.
Marosvásárhely: Maxim 23 (5), Radu
14, Nagy-Voica 14 (4), Robinson 11,
Bobar 6, Ignat-Kleemann 5 (1), Feiseş 4,
Bokor, Borşan.

Eredményjelző
A női kosárlabda Nemzeti Ligában a következő eredmények születtek:
* A értékcsoport, 10. forduló: Kolozsvári U – Aradi ICIM 56:78, Szatmárnémeti CSM
– Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC 60:64, CSM Târgovişte – Brassói Barcaság 80:92;
* B értékcsoport, 14. forduló: Bukaresti Agronomia – Marosvásárhelyi CSM 55:77,
Nagyváradi CSU – Kézdivásárhelyi SE 57:46, Konstancai Phoenix – CSM Alexandria
66:41 (korábban játszották). A Bukaresti Rapid állt.
* Sárga csoport, 1. forduló: Marosvásárhelyi CSM – Kézdivásárhelyi KSE 72:46.

FIFA-világranglista: Románia 24.,
Magyarország 51.

Továbbra is Belgium áll az élen a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) friss,
csütörtökön nyilvánosságra hozott világranglistáján, a magyar válogatott változatlanul az 51. helyet foglalja el, Románia
pedig a 24. A szervezet honlapja szerint a
vb-bronzérmes belga együttes az egy hónappal ezelőtti állapothoz hasonlóan ezúttal is a lehető legkisebb különbséggel, egy
ponttal áll jobban a világbajnok franciáknál. A legjobb 100-ban mindössze egyetlen
változás történt: Omán (82.) helyet cserélt
Zambiával (83.).
Az első tíz helyezett: 1. (1.) Belgium
1727 pont, 2. (2.) Franciaország 1726, 3.
(3.) Brazília 1676, 4. (4.) Horvátország
1634, 5. (5.) Anglia 1631, 6. (6.) Portugália
1614, 7. (7.) Uruguay 1609, 8. (8.) Svájc
1599, 9. (9.) Spanyolország 1591, 10. (10.)
Dánia 1589.

Az UEFA-nál Rakitic szerezte
a BL-csoportkör legszebb gólját

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) szerdán
indított szavazást, amelyen a Bajnokok Ligája
2018/19-es csoportkörének legszebb góljára lehetett
voksolni. Összesen négy jelölt volt, és valamennyien
angol csapat kapujába találtak be. A listán két Barcelona-játékos szerepelt, mindketten a Tottenham
ellen szereztek szépségdíjas találatot. A horvát Ivan
Rakitic egy kapufás bombagóllal, míg a francia
Dembélé egy gyönyörű szólógóllal. Mauro Icardi
kapáslövése is a Tottenham kapujába vágódott, míg
Cristiano Ronaldo korábbi klubját, a Manchester
Unitedet szomorította egy szintén gyönyörű mozdulatsor végén. A szavazatok alapján végül Rakitic
bombája lett a nyerő. A gólt a második csoportkörben szerezte, amikor a Barca 4-2-re tudott nyerni
Londonban. A horvát gólja a második Barca-találat
volt.
Eredményjelző

Magyarország hazai pályán 2-0-ra legyőzte Észtországot és Finnországot a Nemzetek Ligája két utolsó mérkőzésén. Fotó: mlsz.hu

A labdarúgó
1. liga 21. fordulójában: CSU
Craiova – Medgyesi
Gaz
Metan 2-0, FC
Botoşani – Dunărea Călăraşi
1-0, Gyurgyevói Astra – Bukaresti Dinamo
4-1.
Az élcsoport:
1. Kolozsvári
CFR 43 pont, 2.
FCSB 40, 3.
Craiova 38.

Klubvilágbajnokság: Bale mesterhármasával
simán döntős a Real Madrid

A Bajnokok Ligája-győztes Real Madrid lesz
a házigazda al-Ain ellenfele az Egyesült Arab
Emírségekben zajló labdarúgó-klubvilágbajnokság döntőjében, miután a szerdai elődöntőben a
mesterhármast elérő Gareth Bale vezetésével 31-re legyőzte a japán Kashima Antlerst.
A japánok kezdték aktívabban a 2016-os
döntő „visszavágóját“ – akkor a spanyol csapat
hosszabbítás után 4-2-re nyert –, a Real Madrid
negyedóra elteltével vette fel a mérkőzés ritmusát. Innentől a legutóbbi két kiírásban győztes
spanyolok irányították a játékot, és a szünet előtt
a vezetést is megszerezték: Bale és Marcelo
kényszerítője után a walesi támadó éles szögből
talált be.
A szünet után gyorsan egymás után két gólt
szerzett Bale: előbb egy óriási védelmi megingást kihasználva az üres kapuba lőtt, majd a védelem körbepasszolása után Marcelo újabb
remek passzát értékesítette. Bale-nek alig 11
perc kellett a triplázáshoz, majd egy óra eltelté-

vel a szurkolók vastapsa közepette jöhetett le a
pályáról.
A Kashima az utolsó negyedórában szépített,
a japán válogatott Doj Soma talált be, ám így
sem fenyegette semmi a hajrára kiengedő madridiak döntőbe jutását.
Eredményjelző
Labdarúgó-klubvilágbajnokság, elődöntő:
Real Madrid (spanyol) – Kashima Antlers
(japán) 3-1 (1-0)
Gólszerzők: Bale (44., 53., 55.), illetve
Doj (78.).

A további program
December 22., szombat:
* bronzmérkőzés, 15.30 óra: River Plate
(argentin) – Kashima Antlers
* döntő, 18.30 óra: al-Ain (egyesült arab
emírségekbeli) – Real Madrid
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VÍZSZINTES: 1. Az üzenet első része. 8. Folyó (spanyol). 9. Angol személynévmás.
10. Ecetcseppek. 11. Hadfi. 16. Bárányhang. 18. Testrész része. 20. Női név vagy autópálya.
21. Focikupa névadója (Jules). 23. Óta (angol). 24. Becézett Viktória. 25. Az egyik szentség.
26. Fosztóképző. 27. Becézett Ágnes. 28. Rejtjelez. 29. Nemesfém. 30. Japán város. 32.
Nem ismer be. 34. Közlekedési pálya. 36. Gabonát betakarító. 38. Üres ler! 39. Tölgy
(angol). 42. Név (francia). 44. A nikkel vegyjele. 45. Spanyol női név. 48. Román gépkocsijel. 49. Tolnay … (színésznő). 51. Focisztár volt (Ferenc). 52. Elemi parány. 54. Fohász.
FÜGGőLEGES: 1. Az arany … (Sztoev). 2. Kínai hosszmérték. 3. Kirakós játék. 4.
Temes-partok! 5. Az (angol). 6. Káposzta lehet ilyen. 7. USA-elnök (Ronald). 11. Az üzenet
befejezése. 12. Amely ideig. 13. Távol-keleti főváros. 14. Becézett Olivér. 15. A nátrium
vegyjele. 17. Ilyen a hangja annak, aki kiabál. 19. Előre jutó. 21. Bálteremmel ellátott épület.
22. Latin és. 25. Idő előtti. 26. Trombitahang. 28. Függönytartó rúd. 29. A Tadzs Mahal városa. 31. A tantál vegyjele. 33. Woody …, amerikai színész. 35. Madárviselet. 37. Nyílt, nyitott (angol). 40. Vörösmarty rövid eposza. 41. Robin Cook regénye. 43. Magyar
Államvasutak (röv.). 46. Tinta (angol). 47. Tesz, helyez. 50. A rádium vegyjele. 51. Kettő
jelentésű előtag. 53. Te és ő.
L.N.J.
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VÍZSZINTES: 1. Vízmérnök, 200 éve született (János). 7. Író, újságíró, 150 éve
született (Elek). 9. Gabonát betakarít. 10. Nem megy el. 11. Erdélyi színész, 200 éve született (Miklós). 16. Haver. 18. Magad. 19. Indiai verssorféle. 20. A személyemmel. 21.
Rak, helyez. 22. Olasz matematikus testvérek (XVII-XVIII. sz.). 23. Szobrot készít. 24. R.
Altman filmje. 26. Megzavarodott méh! 27. Minigerenda! 28. Ágyúöntő (Áron). 30. Bárányhang. 31. Tovataszít. 33. Üres tér! 34. A szimat szerve. 36. Román festő (Iosif). 38.
Való. 40. Kiutál. 42. Angol lányok megszólítása. 44. Rest. 46. Japán és olasz autójel. 47.
Mez. 49. Tó a Radnai-havasokban. 50. Kutyának vetett húsos csont. 52. Sebész, egyetemi
tanár, MTA-tag, 150 éve halt meg (János). 53. Jogi író, MTA lev. tag, 200 éve született
(János).
FÜGGőLEGES: 1. Német író (Karl). 2. Balzsam. 3. Nobel-díjas vegyész, 150 éve
született (Fritz). 4. Tokaji hordó. 5. Mohamedán főpap. 6. Katonai (röv.). 7. Üres ler! 8.
USA-írónő (J. C.) 12. Bútorféle. 13. Pénz (cigány).14. Régi rádiómárka. 15. A róka farka!
17. Románia déli és keleti része. 19. Indogermán nyelvész, MTA lev. tag, 150 éve született
(József). 20. Hidegtől reszket. 21. Román légitársaság. 23. Imádott tárgy, bálvány. 24. Mozogni kezd! 25. Vízépítő mérnök, 200 éve született (Károly). 27. Elek! 29. … Harte (USA
író). 31. Hanga. 32. USA-focis (Alexi). 35. Bonn folyója. 37. Férfinév (máj. 28.). 39. Délafrikai nép. 41. Perjel, író, műfordító, 200 éve született (Demeter). 43. Segélykérés (röv.).
45. Perzsa uralkodói cím. 48. Arrafele! 49. Skálahang. 51. Ady egyik álneve.
L.N.J.

Az Expert Insolvenţă SPRL

az újraszerveződés alatt álló ROWO RT. csődbiztosaként
nyilvános árverésen eladja az alábbi javakat:

1. Székgyár, amely 106.853 négyzetméter területből és ipari építményekből áll, melyek telekkönyvszáma
52186 – Szováta, kataszterszáma 21, helyrajzi száma 1116, berendezésekkel,
műszaki felszerelésekkel,
szállítóeszközökkel együtt, Szovátán, a Parajdi út 115/B szám alatt, Maros megyében. Az indulási ár
14.293.674 lej, nem tartalmazza a héát.
2. Szállítóeszközök (Skoda Octavia, villástargonca, homlokrakodó), egyenként adódnak el. A teljes lista a
cégfelszámolótól igényelhető.
Az árverést a csődbiztos székhelyén tartják 2019. január 16-án 15.30 órakor.
Az ajánlattevőknek legalább 24 órával az árverés időpontja előtt jelentkezniük kell a csődbiztos székhelyén,
a részvételi dokumentációs dosszié benyújtása érdekében, és meg kell vásárolniuk a feladatfüzetet.
Oda nem ítélés esetén az árverést megismétlik január 23-án és 30-án, ugyanazon körülmények között.

Közvetlen alku útján eladásra kerül:
Árukészlet, amely a következőkből áll: nyersanyag (bükkfa rönk, gyalulatlan bükk és tölgyfa fűrészáru
stb.), félkész áru (standard darabok, széklábak stb.), késztermékek (székek, csomagolt tűzifa stb.) és egyéb
termékek (székminták).
A javak egyenként is értékesíthetők, a teljes lista a csődbiztostól igényelhető, megtekinteni Szovátán, a
Parajdi út 115/B szám alatt lehet, a ROWO RT.-nél. A javak kezdő eladási ára egy tömbben 684.393 lej, az
ár nem tartalmazza a héát. Az ajánlatokat a cégfelszámoló székhelyén lehet benyújtani január 30-ig.
Mindazok, akik jogot formálnak az eladásra szánt javakra, az alku előtt 48 órával értesítsék erről a csődbiztost.
Bővebb tájékoztatás a következő telefonszámokon:
tel.: 0354/405-232,
fax: 0254/713-311,
mobil: 0726-785-348,
e-mail: office@expertinsolventa.ro
Az Expert Insolvenţă SPRL

a csődbe jutott Farmer Logistic Kft. cégfelszámolójaként
nyilvános árverésen eladja az alábbi ingatlant:
beltelek Bergenyében – Maros megye –, összfelület 25.150 négyzetméter, a mezőpaniti telekkönyvben szerepel az 50132 szám alatt, kataszterszáma 50132. Kikiáltási ár: 50.000 lej, az ár tartalmazza a héát.

Az árverést a cégfelszámoló Déva, I. Maniu utca 2. szám alatti (Hunyad megye) székhelyén tartják
2019. január 17-én 15 órakor.
Az ajánlattevőknek legalább 48 órával az árverés időpontja előtt jelentkezniük kell a cégfelszámoló székhelyén a vásárlási ajánlat benyújtása, valamint a garancia – amely a kikiáltási ár 10 százalékát teszi ki – befizetése érdekében, és meg kell vásárolniuk a feladatfüzetet.

Mindazok, akik jogot formálnak az elárverezendő javakra, az árverés előtt 48 órával értesítsék erről a cégfelszámolót.
Bővebb tájékoztatás a következő telefonszámokon:
tel.: 0354/405-232,
fax: 0254/713-311,
mobil: 0726-785-348,
e-mail: office@expertinsolventa.ro

Szováta Város Polgármesteri Hivatala

Álláshirdetés
A 286/2011-es számú módosított és utólagosan kiegészített kormányhatározat alkalmazási keretszabályzatának 7. számú cikkelye első
bekezdésében a meghatározott, valamint a meghatározatlan időtartamra
meghirdetett szerződéses állások esetében előírt általános feltételeket
teljesítő jelentkezőknek Szováta Város Polgármesteri Hivatala versenyvizsgát hirdet megüresedett szerződéses állás betöltésére, a polgármester szakapparátusa keretében:
– egy I. besorolású szakképzetlen munkás az utcai takarítással
foglalkozó részlegre
A pályázati iratcsomót a hivatal székhelyén – Szováta, Fő út 155.
szám, 4-es iroda – lehet benyújtani a hirdetés Hivatalos Közlöny III.
részében való megjelenésétől számított 10 munkanapon belül, és a következőket kell tartalmaznia:
a) beiratkozási kérvény, az intézmény vezetőjének címezve;
b) a személyazonossági igazolvány másolata;
c) a tanulmányokat és esetleg a szakképesítést igazoló oklevelek, iratok másolata;
d) a munkakönyv, esetenként annak az iratnak a másolata, amelyből
kiderül a szolgálati idő és/vagy a szakmai gyakorlat;
e) erkölcsi bizonyítvány;
f) a háziorvos által kibocsátott egészségügyi bizonylat, melyből kiderül, hogy a jelentkező alkalmas a betöltendő állásra;
g) a keresztlevél és házasságlevél (esetenként) másolata
h) a katonakönyv másolata (esetenként)
j) önéletrajz.
A versenyvizsgán való részvételhez a jelentkezőknek meg kell felelniük a 2011. évi 286-os kormányhatározat 3-as bekezdésében
előírtaknak.
Részvételi feltételek:
– általános iskolai végzettség
– szakmai tapasztalat nem szükséges.
A versenyvizsga három részből áll:
1. dossziéválogatás, legtöbb két munkanappal a jelentkezési határidő
lejárta után;
2. írásbeli vizsga 2019. január 22-én 10 órakor, a polgármesteri hivatal székhelyén
3. állásinterjú január 23-án 10 órakor, ugyancsak a hivatalban.
A végleges eredményt az állásinterjú után három munkanappal függesztik ki a hivatal hirdetőtábláján.
A könyvészetet a hivatal székhelyén függesztik ki.
Bővebb felvilágosítás a 0265/570-218-as telefonszámon, 127-es
mellékállomás.
Fülöp László Zsolt polgármester
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Soha el nem múló szeretettel, fájó
szívvel,

halálának

tisztelettel
2.

emlékezünk

évfordulóján

KODO

MELINDÁRA szül. Nagy, kinek jóságát

és szeretetét örökre szívünkbe zártuk.

Emlékét őrzik szerettei: kislánya,

Melinda, édesapja, Gyuszi, mamája,

Etelka, nagybátyja, István és családja.
(12/504)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

MAGYARORSZÁGRA, SÜTőIPARI KFT.-hez sürgősen alkalmazunk SÜTŐIPARI DOLGOZÓKAT 2019. januári kezdéssel. Kiemelkedő bérezés. Érdeklődni a 0745-111-103-as telefonszámon.
(20802-I)

A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ELADÓ 3 szobás, magas földszinti,
felújított lakás a Gyémánt piacnál előnyös áron. Tel. 0755-505-301.
(13/505-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Emlékezünk december 22-én
MESZESI BÉLÁRA halálának
27. évfordulóján.
Nyugodjál békében, drága
édesapám!
Minden
karácsonyunk
azóta
is
szomorú,
de
örökké
szívünkben élsz, mert csak az
hal
meg
igazán,
akit
elfelejtenek.
Nagyfiad, Béla és Zsuzsa,
unokáid: Béla és Nándor.
(4/440)

Egy gyertya most érte ég, ki
fent van a magas égben már 5
éve, de emléke itt maradt
velünk
a
szívünkben.
Fájó
szívvel
emlékezünk
december 22-én id. LÁSZLÓ
ÁRPÁDRA. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szeretett fia, menyei, unokái
és dédunokái. (1/411)
Csak az tudja, mi az igazi
fájdalom, kinek szeretteit fedi
a sírhalom.
Fájó
szívvel
emlékezem
december
31-ére,
a
pótolhatatlan,
drága
jó
édesanyám, KARDOS IRMA
szül. Súgó halálának 33.
évfordulóján,
valamint
felejthetetlen,
drága
jó
édesapámra, id. KARDOS
JÁNOSRA, akinek február 24én
lesz
halálának
29.
évfordulója, és az egyetlen
testvéremre, ifj. KARDOS
JÁNOS ISTVÁNRA, aki 33 éve
és hat hónapja távozott
szerettei köréből. Emlékük
legyen áldott, nyugalmuk
csendes! Irmuska és Gyula.
(12/423)

Ha szereted a kihívásokat,
szeretsz egy jó csapatban
dolgozni,
akkor nálunk a helyed.
Munkádért cserébe
megbecsülés, bónuszok
és versenyképes juttatás jár.
Küldd önéletrajzodat
a hr@kovacs.ro címre,
vagy érdeklődj
a 0727-092-727-es
telefonszámon.

ADÁSVÉTEL

Fájó szívvel veszünk búcsút a
szeretett testvértől, nagynénitől,
ÜRMÖSSY GIZELLÁTÓL
szül. Péntek.
A gyászszertartás 2019. január
12-én 11 órakor lesz Budapesten,
a Mester utcai katolikus templomban, református szertartás
szerint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Szerető testvére, Cili
és gyermekei: Éva, Csaba
és családjuk. (1/510-I)

ELHALÁLOZÁS
Fájdalom költözött egy éve a
szívembe, nem múlik el soha,
itt marad örökre, hisz szép
volt életünk együtt eltöltött 37
éve.
Rövid betegség után, egy
váratlan, tragikus pillanatban,
egy éve már, hogy életed
véget ért. Nehéz nagyon
nélküled,
de
szívünkben
mindannyian,
kik
Téged
szerettünk, őrizzük drága
emléked.
A hiányérzet örök küzdelmével emlékezünk december
24-én,
halálának
első
évfordulóján
BEREKMÉRI
GÉZÁRA.
Nekünk oly drága és szép
emlékét, szeretetünket iránta
szívünkben megorizzük egy
életen át. Bánatos felesége,
gyermekei
társaikkal,
valamint unokái. Nyugodj
békében! (v.-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett nagymamám,
DEMETER ETELCA
2018. december 19-én csendesen megpihent. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Unokája, Alpár és hozzátartozói.
(5/497-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szerető férj, édesapa, testvér,
rokon és jó barát, a nyárádgálfalvi születésű
ZSIGMOND FERENC
az Imatex volt dolgozója
életének 78. évében hirtelen eltávozott szerettei köréből. Drága
halottunkat december 22-én 13
órakor helyezzük örök nyugalomra a nyárádszentlászlói unitárius temetőben.
Szerettei: felesége és egyetlen
fia, Attila. (7/499-I)

Megrendült szívvel tudatom,
hogy drága férjem, a marosszentannai születésű
MÁTYÁS ALBERT
66. évében csendesen megpihent. Temetése december 24-én
13 órakor lesz a marosvásárhelyi
református temetőben.
Bánatos, megtört szívű
felesége, Éva. (15/508-I)
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
drága testvérünk, nagybátyánk,
keresztapánk, a marosszentannai születésű
MÁTYÁS ALBERT
életének 66. évében csendesen
megpihent. Drága halottunk temetése december 24-én 13 órakor lesz a református temetőben.
Nyugodj békében, drága testvérem!
Joli és családja. (15/508-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó édesanya, nagymama,
dédnagymama, testvér, rokon,
szomszéd, jó ismerős,
özv. DOMAHIDI MAGDOLNA
szül. Sándor
életének 79. évében folyó év december 20-án hosszas betegség
után csendesen megpihent. Temetése december 22-én 13 órától
lesz a marosvásárhelyi református temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (3/512)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, após,
nagyapa, dédtata, nagybácsi,
barát, jó szomszéd,
MOLDOVAN SÁNDOR
Sanyi bácsi
a Metalotehnica volt dolgozója
életének 81. évében csendesen
megpihent. Temetése december
24-én, hétfőn de. 11 órakor lesz a
római katolikus temető felső kápolnájától. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes.
Búcsúzik tőle szerető felesége:
Ila és a gyászoló család. (sz.-I)
Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett
SANYI TATÁTÓL.
Unokái: Kinga, Noémi, Orsolya,
Beáta, dédunokái: Noah, Zolika,
Panka. (sz.-I)

Mély

fájdalommal

drága édesapámtól,

búcsúzom

MOLDOVAN SÁNDORTÓL
„API”.

Tünde és Pali. (sz.-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy
ZAKARIÁS TIBOR

a drága férj, apa, nagyapa, déd-

apa december 21-én 95. évében

elhunyt. Temetése december 24-

én, hétfőn 14 órakor lesz a refor-

mátus temetőben, református

szertartás szerint.

A gyászoló család. (sz.-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétem „Kicsi”
Zsuzsinak

szeretett

ÉDESANYJA elvesztése miatt

érzett mély fájdalmában. Ma-

daras Ibolya és családja.

(3/496)

Mély megrendüléssel szerez-

tünk tudomást Mădărăşan

(Adorjáni)

Kinga

ÉDESANYJA

szeretett

haláláról.

Együttérzésünket és őszinte

részvétünket fejezzük ki a

gyászoló családnak. A Bolyai

Farkas Líceum 1984-ben vég-

zett XII. D osztályának közössége. (14/507-I)

Őszinte részvétünket fejezzük

ki munkatársunknak, Aszalos

Ferencnek, együttérzünk vele

ÉDESANYJA elhunyta miatt
érzett fájdalmában. Nyugod-

jék békében! A Gedeon Richter

Románia

Rt.

közössége. (sz.-I)

munka-

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet
azoknak,

mondunk

akik

drága

mind-

férjem,

SZABÓ MIKLÓS temetésén részt
vettek, sírjára virágot helyeztek

és gyászunkban osztoztak. A
gyászoló család. (8/469)
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MAROS MEGYEI TANÁCS
A Románia iskoláiért program keretében kiosztott termékek tárolását ellenőrizték

A Románia iskoláiért program lebonyolításáért felelős megyei bizottság nevében tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Maros Megyei Közegészségügyi
Igazgatóság novemberben 234 tanintézetben végzett ellenőrzést a program keretében kiosztott termékek
tárolását
illetően.
Az
észlelt
rendellenességek (nem működő hűtőszekrények,
belső hőmérő nélküli hűtőszekrények) miatt 3 esetben szabtak ki pénzbírságot 2400 lej értékben, és
határidőt szabtak a hiányosságok pótlására.
Egy, a termékek minőségére vonatkozó panasz nyomán a Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság
mintát vett a Friesland Campina România Rt. raktárában található összes termékből, és egészségügyi/higiéniai vizsgálatnak vetették alá ezeket. Az
elemzések alapján két kiflifajta esetében a megengedettnél nagyobb értéket mértek az élesztő- és
penészgombák számának vizsgálatakor. Ezeket a
termékeket kivonták a forgalomból, és a termékek
beszállítóját felszólították, hogy vezessen be intézkedéseket, amelyekkel garantálhatja a gyermekeknek kiosztott termékek ellenőrzését.

